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Megjelenik ;i’ Társalkodóval minden héten négyszer; i. 1. ,V Jelenkor vasárnap, kedden és csütörtökön; ,V Társalkodó pedig penteken, mindegyik minden ízben egyegy ivén. Klóiizettietni tielyDen ?  szer
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kiván- 

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. fópostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán küzöltetik.

1' 0  0 L A L A T. Magyarország és Erdély. (Hivatal- megüresülés. 
Éhnyomort elhárító törvények. — Oiszággyiilés: kerületi tanácskozá
sok a* nemzetiség ügyében, országos ülés; az úrbéri örökváltságról szóló 
határzat meghitclesilésc. Budapesti napló. T ö r v é n y h a t ó s  á g o k ;  
Szepes, Szabolcs. Abaujmegyék közgyűlései-)

K ü l f ö l d .  (Amerika, Schweiz, Olaszország.)
Ért es í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Bánságban a’ családi kér. úrbéri mérnöki állomás Osuczky 

József halála által ürességbe jött.

É h i i y o n i o r t  e l h á r í t ó  t ö r v é n y e k .
(Füzér a’ törvénytudományból).

Láttuk, —  pedig már több ízben! az éhnyomort leg— 
rémítőbb alakjában, és nem ok nélkül félhetni attól, hogy az 
emberi nemnek e’ rettentő ellensége jövő tavaszkor’s e- 
zentnl aligha nem gyakrabban meg fog jelenni közlünk. Ez 
inditáhazánk számos törvényhatóságit olly utasítások adásá
ra, mik szerint országgyűlési követeik e’ fenyegető veszély 
ellen czélszerü törvényeket kieszközleni ügyekezzenek.

Minden elíítt, ki a’ körűié történőket éber figyelemmel 
kiséri, világos, hogy a’ közöltünk mutatkozó élmyomornak 
leginkább három fő kútfeje van : lső túlnépesedés; 2ik szesz
égetés; 3ik gabonávali uzsoráskodás.

Lássuk azokat egyenként.
Hogy a’ túlnépesedés ’s a’ vagyontalan prolelariusok 

szüntelen szaporodása az európai közállományokat veszély- 
lyel fenyegeti, és ha bizonyos fokozatát eléri,mulhatlanül a’ 
vagyontalanok résziről háborút idézend elő a’ vagyonosak 
ellen, azt a’ statusférfiak mind inkább által kezdék látni és 
Sonnenfels boldogtalan, ’s még azonkívül félre is érteit ál
lítása, ki a’ népesség előmozdítását a’ politikai elvek ébre ál- 
litá, napról napra kevesebb párthívei számlál. Mert hogy a’ 
népesb közállomány egyszersmind liatalmasb és boldogabb 
is, az csak akkor és annyiban áll, midőn és a’ mennyiben egy
szersmind a’ népnek minden szükségei kellőleg födötvék; el
lenben, népesség jóllét nélkül, nem szerencse, hanem teher 
a’ közállományra nézve.

Azonban Magyarország, egészben véve, tulnépesitve 
nincsen; de a’ török háborúk küvetkezliben igen is tulnépe- 
sittetvék annak némelly, kivált éjszaki terméketlenebb vidé
kei. Uten tehát a’ feladat nem az, mint Némethon némelly 
közállományiban, hogy a’ népesség fölöslegének országbeli 
kiköltözése könnyittessék, hanem az , hogy azon fölösleg a’ 
lulnépesitelt vidékekből másokba szállíttassák, mellyek még 
kellő népszámban szűkölködnek.

’S itt mindjárt a’ p u s z t á k n a k  (törvényeinkben 
annyiszor sürgetett) benépesittetése tűnik fel, mellybena’ 
királyi kincstár mehetne főleg jó példával előre.

De mivel a’ felföldi tótok nagyon ragaszkodnak honi 
földeikhez, és más melegebb éghajlat alatt fekvő, roszszabb 
vízzel és más élelmiszerekkel élő vidékeken nehezen accli- 
matizállatnak, oda nem a’ férjfikor már elért, vagy túl is ha
haladott embereit kell költöztetni, hanem a’ serdülő nem
zedéket.

Erre pedig hathatós mód lenne: a’ házasságot senki
nek meg nem engedni, a’ ki meg nem mutathatja:

1) Vagy azt, hogy mesterséget tanult, mellynek tízesé
vel egy családot táplálhat.

2) Vagy azt, hogy születéshelyén legalább Vi úrbéri 
leleknyi ingatlan földet bir, vagy szüléji halála után kétség
telenül b irand; vagy:

3) Végre azt, hogy a’ hazának valamelly néptelenebb 
megyéjében lakosul, (habár mintházatlan zsellér vagy nap
számos is) befogadtatott ’s lakását ott veendi. így a’ háza
sodni kívánó iljuság önként oda fog szivárogni, a’ napszá
mosból pedig idővel földbirtokos leend.

Azt fogják némellyek mondani, hogy kegyetlenség a’ 
nősülést eltiltani, ’s hogy illy törvény erkölcstelenségre, 
törvénytelen gyermekek szaporodására’s te’f. vezetend.Ámde 
miért volna kegyetlenség egy fiatal, tapasztalás nélküli 
embert attól tartóztatni viszsza, mitől, ha esze volna, önként 
tartózkodnék? És ha egy olly törvény után néhány törvény
telen gyermekkel több születnék is, ezek száma mégis ha
sonlíthatatlanul kevesebb lesz azon szerencsétlen gyermekek 
számánál,kiket vagyontalan és munkátlan proletariusok, bár 
törvényes házasságban nemzenek, ’s miután, szennyben, éh
ségben, meztelenségben töltöttek néhány évet, ’s koldu
lás által testileg lelkileg végkép megromoltak, kínos éltö
ket éhhalállal végzik be. —  Látni kell ezt, és a’ ki látja ’s a’ 
nép között él, nem fogja e’ képet túlzottnak tartani. —  Sokan 
gyárak állithatásától reménylenek orvoslást; de ez magában

csak palliativ’s ideiglenes volna, merla’ gyárrendszer ter
mészetében fekszik, hogy ezreket kevés dúsgazdag gyártu
lajdonos önkényétől vagy bukásától tesz függőkké és mivel a’ 
gyártulajdonos érdeke mindig azt kívánja, hogy minél cse
kélyebb munkabért fizessen, a’ concurrentia pedig a’ munka
bért annál alább csökkenti, mennél inkább szaporodik a’ 
munkások osztálya, innét van, hogy a’ gyári munkás vagyont 
ritkán vagy sohasem szerezhet, hanem csak egyik napról a’ 
másikra él; ’s igy a’ gyárak szaporittatása végre is nem csök
kenti,hanem szaporítja a’ vagyontalan proletariusok számát, 
és nagyobbitja a’ veszélyt a’ helyett, hogy elhárítaná. Példa 
erre Anglia ’s mindazon tartomány,hol a’ gyárrendszer túl
zásig vitetett.—

Ha ezzel öszszeveljük azon ellenkező rendszert, melly 
szerint a’ kézmüvek nem gyárilag, hanem független és sa
ját kézre dolgozó mesterek által készíttetnek, kikszorgalmok 
állal vagyont is szerezhetnek, és igy a’ proletariusi osztály
ból sokkal könnyebben kiemelkedhetnek, mint a’ gyárakban 
dolgozók, utoljára is azon eredvényre jutunk, hogy:

1) Gyárakat leginkább csak ollyféle áruk előállítására 
üdvös létesíteni, mellyek készítése nagyobb forgalmi tőkét 
(Betriebskapital) kíván; a’ többit egyes mesterekre bízván. 
Ide vág a’ ezéhek rendeztelósi vagy ellöroltetési kérdése, 
(mert a’ politikai igazságok nem fonalként hanem minden 
oldalra terjedő hálóként függnek öszsze) de ennek vitatása 
mostani feladatunk körén túl fekszik.

2) Kívánatos ugyan, hogy a’ belfogyasztásra szükséges 
kézmüvek itthon készíttessenek, de nem annyira tanácsos a’ 
nép élelmezését azon gyár- vagy kézmüvek k ü l f ö l d r e  va
ló kivitelétől föltételezni; mert igaz marad mindig, kivált bo
nunkban, hogy minden eszközök közül, mellyekre egy közál
lomány jóllétét és fenmaradását építhetni, legüizlosabb az 
eke, és a’ nagy költő mondása szerint: „Wohl dem Volk, das 
ihm vertraut!“

Az előállott és fájdalom! valószínűleg még többször 
beköszöntendő éhnyomor második fő kútfejének mondám: 
a’ k o r l á t l a n  sz esz  é g e t é s t .

Nem szándékom itt a’ pálinkaivás erkölcsi és diaeteti- 
kai kártékonyságát előadni, hanem a’ szeszgyáraknak csu
pán azon oldalátveszem szemügyre, melly szerint azt, mit a’ 
jóltevő természet emberi eledelre szánt, nem mondom épen 
méregkészitésre, de minden esetre olly ital—készítésre hasz
nál, melly nélkül az emberi nem bízvást ellehetne.

Mondják, hogy ezt korlátozni annyi lenne, mint a’ tu
lajdonjogot megsérteni. De a’ polgári társaságban k o r  l á t 
t á n  jog nem létezik; minden jognak, következéskép a’ tu
lajdoni jognak gyakorlása is csak azon föltétel alatt enged
tetik meg, hogy a’ társaság ártalmára ne legyen. És méltán: 
mert miután a’ közállománynak köszönhetjük minden jo 
gaink ótalmát, melly nélkül azokat épen nem gyakorolhat
nék: bizonyosan ezen ótalom viszonzásául tartozunk a’ iiöz- 
állománynak azzal, hogy olly jog gyakorlásával hagyjunk 
fel,melly amannak világos ártalmára van. ’S igy valamint nem 
szabad tulajdon házát felgyújtani, puskaport készíteni, vagy 
nagyobb mennyiségben házánál tartani, mérges anyagokat, 
éretlen gyümölcsöt, döglött állatok húsát árulni, ólomczuk- 
ros bort mérni ’stef., úgy bizonyosan nem lehet szabad a’ 
szeszégetést korlátlanul űzni olly időben, midőn az arra for
dítandó termesztvények a’ nép élelmére szükségesek.

Lehetetlen, hogy a’ nagy szeszgyárak tulajdonosai azt 
át ne lássák, lehetetlen által nem látniok azt is, miszerint 
magokra nézve is végetlenül jobb lenne a’ szeszégetésből 
háramló anyagi haszonnak némi részét nélkülözni, és ez által 
az éhnyomort me g e l ő z n i ,  mintákkor, midőn ez már be
állott, éhenhalással küzdő jobbágyaik ÍÖlsegéllésére, ama 
hasznot tán tetemesen fölülmúló, és mégis sikerellen, pénz- 
öszvegeket áldozni. Miért nem hagynak hát fel illy időben a’ 
szeszégetéssel? Azért, mert mindenikök azt mondja: Ha én 
felhagyok vele, csak magamat fosztom meg egy jövedelemtől, 
és a’ közinségelmég sem hárítom el, mert szomszédim mind 
folytatják az égetést, és igy az én jövedelmem csak az ő zse
beikbe foly, éhnyomorral küzdő jobbágyim pedig nyakamon 
maradnak.

Itten tehát egyenesen a’ törvényhozás tiszte közbe lép
ni, és egyedül tőle várható az orvoslás. Olly törvényre van 
t. i. szükség, melly jelentkező éhnyomor esetében, midőn ez 
csak az ország némelly részeiben mutatkozik, az illető me
gyéknek, —  midőn pedig általányos, a’ helytartó tanácsnak 
megadná azon jogot, hogy a’ szeszégetést akár egészen el
tilthassa, akár bizonyos korlátok közé szoríthassa. Hisz ez 
több izben, p. o. 1817. évben már meg is történt, a’ nélkül 
hogy a’ tulajdonjog megsértése miatt feljajdultunk volna.

Mondják ugyan, hogy a’ szeszógetés eltiltatása a’ me
zei gazdaságra kártékonyán fog hatni, mennyiben a’ nélkül a* 1 2 3 
szükséges trágyát előteremteni nem lehet. De ez balvéle
mény. Értekező ismert több nagyobb ósjussebb gazdaságot, 
mellyek minden szeszógetés nélkül,(mert bála istennek, még 
illyenek is vannak!) és még is a’ legjobb sikerrel folytattat- 
nak, a’ takarmánynövényeknek (Futterkräuter) termesztése 
az amazoktól reméllt trágyát bőven pótolván ki,’s még e’ fö
lött azon megbecsülhetetlen előnnyel is bírván, hogy a’ ta
karmánynövények, iia viritás elölt kaszásainak le, a’ föld e- 
rejét ki nem szíják, hanem azt még javítják. Mennyi trágya 
vész el az által, hogy a’ marba éjjel nappal szerte kalandoz a’ 
legelőkön! Istálíózás uraim! (Stallfütterung) ’s trágyátok 
elég lesz. —

Hasonlag, mint a’ szeszégetéssel, vagyunk a’ g ab  n á - 
va l i  uzso  r ás  k o dá  ss a 1 is. A’ kereskedést, igy szólnak 
sokan, akadályozni nem kell. Nem ám, rendszerinti körülmé
nyek alatt; de bezzeg szükséges rendkívüli időben. ’S ha köz 
tekintetből kötelezni lehet a’tőkepénzest, hogy száztól hatnál 
több kamatot ne vegyen, miért ne a’ kereskedőt is , hogy 
rendkívüli ínség idején bizonyos mennyiségű nyereséggel e- 
légedjék meg ?

Azonban nem kívánnék félre értetni. A’ termesztőt, ki 
ön tennesztvényét eladja, kár lenne korlátozni; hadd élvezze 
ő a’ drágaságnakreáháramlóhasznát, hisz ő azt verítékével 
megórdemlette,’s különben is a’ termesztők magok egyedül 
drágaságot soha sem idézhetnek elő, miután azok igenigen 
nagy többségének mindig pénzre van szüksége, és igy te r- 
mesztvényoket eladni kénytelenek lévén, drágaságra nem 
várhatnak.

De az éhnyomort előidézhetik a’ nagy gabnakereske- 
dők vagy részvényes társaságok, kik roppant tőkével bírván, 
nagy mennyiségeket vásárolhatnak öszsze, és mivel számra 
csak kevesen vannak, könnyen öszsze is beszélhetnek, hogy 
gabnájokon túl nem adnak, míg csak annak ára bizonyos 
fokra nem hág. Illynemii embereken a’ történet minden kor
szakaiban a’ nép átka feküdt, ’s azok szívtelen nyereségvá
gyát zabolázni szükséges.

Pedig ez igen könnyű olly egyszerű törvény által,melly 
a’ torv.hatóságokat felhatalmazná, mihelyesthogy a’ gabona 
ára bizonyos fokot elért, az illy kereskedők által felhalmo
zott gabonamennyiségek lefoglalására, természetesen nem 
ingyen, hanem olly ár-lefizetés mellett, melly a’ kereskedő
nek méltányos nyereséget biztosítson. Sőt e’ nyereség na
gyobb legyen száztól hatnál azon oknál fogva, hogy a’ keres
kedő pénzét bizonytalan nyereség fejében koczkáztatta.

E’ törvénynek azon különös jó tulajdonsága lenne, hogy 
azt soha sem kellene végrehajtani, mivel már maga illy tö r
vény létezése, annak alkalmazására elhárítana minden al
kalmat. Mert a’ kereskedők, látván a’ gabona folyó árát a’ 
törvényjelölte fokhoz közeledni, sietnének inkább önként túl
adni felhalmozott gabonájokon, mint sem bevárnák a’ me
gye árszabását.

De kérdés: igazságos lenne é az ollyan törvény? Ész- 
jogilagbizonyosan, mert a’ s u u m c u i q u e  szabály meg
tartatnék, a’ kereskedő nemcsak befektetett pénzét, hanem 
az illő nyereséget is megkapandván; ez tehát nem lenne más, 
mint bármelly más k i s a j á t í t á s  (expropriatio),m ellyet a’ 
közállomány czéljára minden törvényhozás szabadnak tart, 
természetesen illő kárpótlás mellett. De positiv törvényünk 
is megengedik az úgynevezett első szükségü czikkek ársza
bását; pedig hol lehet elsőbb szükségü czikk a’ gabonánál, 
főkép uralkodó éhnyomor idején? F a b r i c z y  S á mu e l .

O r s z á g g y ű l é s .
XXIX. k e r ü l e t i  ü l és ,  dec. 21kén. Elnökök: Jóny 

Vincze (Szepes) Csúzy Pál (Zala); jegyző: Szabó Miklós; 
tárgy: magyar nyelv. J ó n y  V. elnök: Mára lévén kitűzve 
a’ magyar nyelv és nemzetiség tárgyában tett indítvány fe
letti tanácskozás, felhíja szóló a’ rrdeket annak tárgyalására. 
S z a b ó  M. jegyző: felolvassa múlt országgyűlésen a’ ma
gyar nyelv és nemzetiség tárgyában kelt felirási és t.javas- 
latot, nemkülönben az 1844: 2. t.czikket. A’ felolvasott 
t.javaslat szerint ezentúl a’ törvényhozási, országlási, ’s e- 
gyéb bivataloskodási nyelv kizárólag a’ magyar leend, mint 
szinte a’ közoktatási is; és csak Pozsega, Verőcze és Sze- 
rémmegyékre és a’ tengermellékre szabatik bizonyos ba
táridő, mellyen túl köteleztetnek csak a’ magyar nyelvet ki
zárólag használni; Horvátországra nézve pedig csak annyi
ban terjesztetik ki ezen törvény, mennyiben Horvátország 
’s annak törvényhatóságai ’s itélőszékei a’ törvényhozás
sal, kormánynyal ’s magyarországi törvényhatóságokkal, 
törvény- ’s más itéloszékekkel érintkezésbe jönének.
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Kosjsjuth L. Szeretné, ha mai ülésben bevégeznék 
ezen tárgyat; ’s legczélszerűbbnek látná, ha a’ felírásba 
mind befoglaltatnának a’ múlt országgyűlésen e’ tárgyban 
kifejtett nézetek ’s követve a’ mondott országgyűlés példá
ját, általányos t.javaslat készíttetnék, ’s kivételek csak az
után tétetnének; mert valamig casuisticus törvényt alkot a’ 
törvényhozás, addig a’ nyelv és nemzetiség dolgával tisz
tában nem leszünk. Szóló tehát olly felírást kíván szerkesz
te t t ,  mellyben kifejeztessenek a’ múlt kor eseményei; ’s 
a’ magyar nyelv tárgyában eddig történtekért ő felségének 
hálás köszönet szavaztassák, ’s azon kegyességre nézve, 
miszerint ő felsége jelen országgyűlésen a’ magyar nyelv 
használatával ’s hallatásával méltóztatott az ország rendéit 
megörvendeztetni, mondassák ki: hogy ebben a’ nemzet 
előleges sanctióját látja a’ még meg nem történteknek is, 
’s zálogát, hogy azokat, mik még megadva nincsenek, meg 
fogja nyerni. így aztán a’ múlt országgyűlési felirat folytán 
fejeztessék ki ő felségének azon nemzeti közkívánat és ké
rés, miszerint a’ magyar nyelvnek közoktatási nyelvvé le
endő tételében, és annak a’ határszélekre leendő kiterjesz
tésében is ’sat. megegyezni méltóztassék. így látná szóló 
a’ felírást legczélszerűbben szerkesztendőnek, hat. i. abba 
köszönet és kérés be lenne foglalva.

F a r k a s  (Pozsega): Küldőji nevében kéri a’ rende
ket, hogy a’ tót megyékre nézve az eddigi rendelkezéssel 
elégüljenek meg.

J óny  V. elnök: Hiszi hogy a’ rendek elfogadják Pest
megye követének indítványát.

S z á l l ó  p é k  (Verőcze): Kéri a’ törvényczikkbebe
tétetni, hogy a’ kormány köteleztessék a’ kir. tanodákat 
úgy ellátni, hogy azokban a’ magyar nyelv tökéletesen 
tanittassék. —

B u n y i k (Horvátország) : Miután a’ felolvasott tö r
vényjavaslatban közoktatási nyelvül a’ magyar nyelv állilta- 
tik fel, — kéri azon intézkedést a’ kapcsolt részekre ki nem 
terjesztetni.

Bón i s  S. (Szabolcs): Határozott törvényt akar; azért 
kívánja hogy minden kivétel nélkül maradjon meg a’törvény- 
javaslatban az általányos közoktatási kifejezés.

Kub i c za  (Trencsény):Kívánja kimondatni, hogy a’ 
közoktatási nyelv kizárólag magyar legyen;ugyanazt akarja 
K e n d e  Zs. (Szatmár) is. Hasonló értelemben nyilatkoztak 
S z e r d a h e l y i  (Győr) és Z s a r n a y (Torna) is.

S z a b ó M. jegyző : olvassa a’ törvényjavaslat 4ik §át 
melly igy hangzik:,,Pozsega, Verőcze és Szerémvármegyék, 
ugyszinte a’ magy. tengermellék is az olt eddig gyakorlat
ban volt nyelv egyedül önkeblükben és saját belügyeikbeni 
használhatásábanjövő 1850ik évi január lső napjáig megha
gyatnak; melly határidőnek lefolyása után a’ mondott me
gyék , úgy a’ magyar tengermellék is , kizárólag a’ magyar 
nyelvnek használására köteleztetnek.44

0 s e g o v i c h M. (Horvátország): Remélli, hogy a’ 
rendek más nemzetiség irányában szem előtt fogják azt tar
tani, mit magok irányában követelnek. Szóló nem kíván a’ 
nemzetiség eszméjéről szónoklani, ’s csak annyit mond, hogy 
a’ nemzetiség eszméjének főfogalma, magának a’ status esz
méjének fogalma, mit tiszteletben kell tartani; ’s igy remélli, 
hogy a’ rendek kímélni fogják a’ kapcsolt részek nemzetisé
gét, melly törvények által van biztosítva. A’ horvátok fentar- 
totlák nemzetiségüket a’ múlt viharos időkben, és csak most 
békében van az veszélynek kitéve. Hiszi, hogy azon szent 
ereklyét, mellyet a’ barbárok hatalma sem dúlt fel, most a’ 
rendeknem fogják megsemmisitni; mert azon nemzet, melly- 
nek nemzetisége elnyomatik, a’ nemzetek sorából azonnal ki- 
töröltetik. A’ törvényjavaslatot illetőleg: a’ kapcsoltrészek- 
re nézve a’ rendek általányos törvényt alkottak, és Horvátor
szág megelőzte a’ nemzet kivánatát, mert a’ követek a’ ta
nácskozásban magyarul vesznek részt; de a’ közigazgatásra 
nézve egészen máskép áll a’ dolog. Azért kívánja, hogy e’ 
tekintetben a’ múlt országgyűlés előtti szokás tovább is tar
tassák fen; mert hivatalos életben aligha ki hal valaha a’ latin 
nyelv. A’ kormánnyali érintkezésben pedig szóló olly nyelvet 
kíván, mellyet a’ nemzetben is mindenki megért. A’ magyar 
törvényhozás a’ hivatalos nyelvet soha sem határozta meg; 
’s ha most behozatnék hivatalos nyelvül a’ magyar nyelv: a’ 
kapcsolt részek municipalis jogaiba avatkoznának a’ rendek. 
Szóló kéri a’ rendeket, hogy a’ magyar nyelv iránt rendel
kező törvény kizárólag csak Magyarországra terjesztessék ki; 
mert ha a’törvényjavaslatő felsége áltál úgy helybenhagyat- 
nék, a’ kapcsolt részek nemzetisége fölött egy tollvonással 
töretnék el a’ pálcza.Egyébiránt szóló minden olly intézkedé
seknek, mellyek a’ kapcsolt részek jogait sértenék,— ellen
mond.— S z a 11 o p e k(Verőcze)Pestmegye követének indít
ványát csak úgy érti, hogy a’ törvény kizárólag egyedül Ma
gyarországra terjesztessék ki.

B ó n i s S. (Szabolcs) Illetlennek tartja, hogy épen a- 
zon megyék akadályozzák a’ törvényjavaslat fölötti tanács
kozás befejezését, mellyek Magyarországhoz tartoznak.

S m a i  c h (Buccari), Ha a’ törvényjavaslatban érintett

magyar tengerpart alatt Buccari nem értetik, úgy megegye
zik a’ szerkezetben.

P r i v i c z e r (Fiume). Olly törvényeket kíván alkot
ni, mellyek létesíthetők. Küldőji,mint a’magyar szent korona 
tagjai kívánják a’ magyar nyelvet előmozdítani, mit bebizo
nyítottak az által is, hogy a’ piaristák főnökével értekeztek 
már, hogy küldjön Fiumébe egyedeket a’ magyar nyelv taní
tására; de ha a’ magyar nyelv a’ közigazgatásbani haszná
lásra szorittatnék, annak sikere a’ kivihetlenségen megtör
nék,mert nem tudják a’ nyelvet a’ hivatalnokoké nem az ügy
védek, ’s más osztálybeliek még kevésbbé, és igy lehetetlen 
hogy a’szerződéseket ’s más okleveleket magyarul szerkesz- 
szék. Ismétli szóló,hogy küldőji ugyan elfogadják a’torvényt, 
mert kötelesek, de figyelmeztetik a’ rendeket annak kivihet— 
lenségére.—  P o z s e g a  város követe a’ t.javaslatban álló 
„Pozsega,Verőcze és Szeréin megyék“ nevezet helyett Szla
vónia országot kíván tétetni. K o s s u t h  L. Hol van a’ tör
vény, melly azon megyéket Szlavóniának nevezi ? Beneve
zett város köv. csak állította, hogy Szlavóniának kell lenni,
mert azon megyék Szlavónia kiegészítő részei.Továbbá mond

K o s s u t h  L. Tűzzenek ki a’ rendek hat esztendőt ha
táridőül, mellyen túl köteleztessenek a’tengerpartiak a’ ma
gyar nyelvet kizárólag használni, ’s ez szolgáljon fiumei ba
rátinknak is buzdításul a’ magyar nyelv tanulására; és aztán 
jövendőben majd meglátjuk, hogy szükséges é másképen in
tézkedni. -  S m a i eh  (Buccari). A’ szerkezetben nem ma
gyar tengerpartot, hanem csak fiumei kerületet kíván emlit- 
tetni. 0  s e g o v i c h M. (Horvátország). Szlavónia neve
zet gyakran ’s több helyen fordul elő az országgyűlési i- 
rományokban, ’s az 1745: 5. tezikkben alsó Szlavónia alatt 
csak azon három vármegye értetik. 1836ban is az ország- 
gyűlésen a’ rendek először szlavóniai megyéket emlitettek 
mindig,’s csak midőn ő felsége a’bánsági megyéket névsze- 
rint kívánta megnevezni, akkor terjesztették ki a’rendek a’ 
névszerinti elnevezést ezen három vármegyére is.

K á r o l y i  (Peslváros). A’ fiumei kapitány egyszer
smind buccarii kapitány ’s azon kerületek együtt teszik a’rna- 
gyar tengermelléket. Tettek ugyan már ellenvetéseket az el
len, ’s azt állították, hogy Buccari Horvátországhoz tartozik, 
de az ellenkező eléggé megmutattatott. ’S igy Buccari köve
tének kérelme alaptalan.

B ó n i s  S. (Szabolcs). Nem ismeri el azon jogát Hor
vátország követének, hogy itt aquirálgasson. Utoljára még 
azt mondaná követ u r , hogy Magyarország tartozik Hor
vátországhoz, ’s nem Horvátország Magyarországhoz.

S e b e s t y é n  G.(Veszprém). A’ nyelvre nézve nem 
kívánna semmi kivételt tenni, mert az illetők azon idő a— 
lalt, mig a’ latin nyelvet tanulják, megtanulhatják a’ magyar 
nyelvet is. Nyugodjék a’ holt latin nyelv békével ’s uralkod
jék a’ szép magyar nyelv.

T ar n ó c z y K. (Nyitra). Horvátország előbb csatol- 
tatolt Magyarországhoz, mint Tótország, ’s Tótország csak 
későbben csatoltatott nem Horvátországhoz,hanem Magyar- 
országhoz; ’s igy csak annyi joga van Horvátországnak Tót
országhoz, mint Erdélyhez. Szóló időt ad a’ tengerpartnak, 
mint Pestmegye követe.

D u b r a v a y  (Szeréin). Pártolja Horvátország köve
téneknézeteit, ’s a’ három vármegyét kiegészítő részeknek 
kívánja neveztetni.

Sma i  c h (Buccari). Állítja, hogy Buccari Horvátor
szághoz tartozik, mintáz megírva van Mária Terézia privi
légiumában is; ’s magyar tengerpartnak csak azért nevez
tetik, mert a’ magyar korona alatt van , ’s mint neveztetik 
Trieszt is ausztriai tengerpartnak.

O s e g o v i c h  M. (Horvátor.) Törvényekből igyekszik 
megmutatni, hogy a’ tengerpart Horvátországhoz tartozik. 
Távol van tőle— úgymond— uj acquisitiókat formálni ’s csak 
annyit követel, mennyit a’ törvény ad. Szinte igyekszik tör
vényekből megmutatni. hogy Pozsega, Verőcze és Szeréin 
megyék alsó Szlavónia nevezet alatt fordulnak elő.

Be r n  á t h  Zs. (Ung): Méltányosnak tartja időt adni 
a’ tengerpartnak. A’Szlavónia nevezettel ábrándozókra néz
ve megjegyzi: hogy alig van valami türelmet kisértőbb, 
mint ezen szó Slavonia, mellyet az illetők olly folyton 
pengetnek ajkaikon; holott magok sem tudják, hol van az a’ 
Slavonia. Minap szóló barátságos körben kérdé, hogy Zág
ráb hova tartozik, ’s egyik azt mondá : Slavoniához, má
sik hogy Slavoniához és Horvátországhoz. Szóló szégyell
ne azon törvényre támaszkodni, melly által a’ protestán
sok Horvátországból kizárattak. Szerinte Horvátország nem 
ország, hanem csak részecske. Felhíja tehát az illető ura
kat, hogy illynemű ábrándozásokkal ’s követelésekkel ne 
akadályozzák a’ tanácskozást.

K o s s u t h  L. Szinte felszólítja a’ horvát és a’ három 
megyebeli követeket, hogy ezen időben, midőn eredvényt 
akarunk, ne ingereljék a’ tanácskozást. Kereskedési szem
pontból szerinte is-meg kell maradni a’ tengerparton a’ 
nyelvnek; azonban a’közigazgatást illetőleg a’ hat esztendőt 
kívánja kitérj esztelni, mint fenebb mondá.

P rijv icz  e r  (Fiume): Fiúmét Horvátországhoz tar
tozónak soha el nem ismeri, ’s az illynemű követelések el
len óvást tesz.

J óny V. elnök: Pest módosításával elfogadtatik a’ 
szakasz. —

O s e g o v i c h  M. (Horvátország): Látván, hogy leg
jobb szándéka félreértetik, ’s hivatalos kötelességének tel
jesítése rósz akaratnak magyaráztatik: nem szól, hanem 
minden Horvátországot illető végzésnek, melly t.i. annak jo
gait sértené, ellenmond.

Ke n d e  Zs. (Szatmár): Küldőji nevében követeli, 
hogy a pénzverőházak hozassanak az országba viszsza.

Cs a u z  (Nagybánya város): Szinte a’ pénzverő-há
zak viszszahozatalát kívánja.

■ S i m o n  (Soprony): Az ausztriai hatóságokkali leve
lezés ’s más hivatalos érintkezésekre nézve a’ reciprocitás 
elvét kívánja kimondatni, ’s indítványozza, miszerint ennek 
eszközlésére ő felsége kéressék meg, hogy jövendőben a- 
zonhatóságok ne a’ latin nyelvet használják, mellyet épen 
olly kevéssé értenek mint a’ magyart. Helyesléssel fogad
tatott. —

E l n ö k :  Ezen indítvány bele jön a’ felírásba, mint- 
szinte a’ törvényjavaslat 8ik §ba.

K o s s u t h  L.: Úgy hiszi, hogy a’ jegyző föltevén az 
üzenetet és törvényjavaslatot, az kinyomassék, hogy aztán 
holnap a’ szerkezet fölött tanácskozhassanak a’ rendek. —  
Ezen észrevétel elfogadtatott, ’s az ülés országossá vál
tozott által. —

T i z e n n y o l c z a d i k  o r s z á g o s  ü l é s  a’ t. kk. és 
rr.nél dec. 21 kén. Tárgy: üzenete a’ rendeknek az úrbéri ö- 
rökváltság tárgyában.

Z a r k a J. kir. személynök: Az örökváltság tárgyábani 
üzenet lévén mainap jelen ülésre tanácskozási tárgyul kitűz
ve, méltóztassanak a’ t. kk. és rr. hozzá szólni, ó  méltóságá
nak volna észrevétele az utólsó szakaszra, —  hanem remélli, 
hogy nehézsége a’ szerkezet által is elfog oszlatni.

P á 1 (Soprony): Hogy a’ hajlam annál inkább terjesz
tessék az örökváltságiránt,küldőji a’megváltást akarják; de 
olly községeknek kívánják azon jogot megadni, mellyek a’ 
magyar nyelvet értik. A’ dézmát is megváltani akarják. Mi az 
üzenet utólsó szakaszát illeti, azt tökéletesen kihagyatni kí
vánná; mert az örökváltság eszméje nem foroghat más ja
vak fölött, mint mellyek urbérrel öszszekötve vannak. Szó
ló hiszi, hogy a’ rendek mindent mellőzni fognak, mi akadályt 
tehetne az örökváltságnak. Az örökváltság bizonyos faja a’ 
kisajátításnak;—  már pedig nem örömest sajátítja ki magát 
"senki vagyonából.

J u s t h  (Turócz): Küldőji úgy vannak meggyőződve, 
hogy csak akkor lehet a’ megváltást eszközleni, ha a’ hely
ség öszszesen akarja. Azért a’3. §hozmég azt szeretné ra
gasztani, hogy midőn a’ helységek akarják a’ megváltást, a’ 
földesur köteleztessék abba beléegyezni; ’s kötelező minden 
esetre csak akkor legyen a’ megváltás, ha az illető helység 
beléegyezik. Egyébiránt az utólsó szakaszt, mint véleménye 
szerint nem ide tartozót, kihagyatni kéri.

0  1 g y a y T. (Pozsony): Nem jó , sőt veszedelmes az 
üzenet utólsó pontja, mert azon viszonyok contractuson ala
pulnak. Azérlazutólsó szakaszt kihagyatni kéri.

Z o m b o r c s e v i c s  (Szabadka): A’ középkor marad
ványai közül legveszedelmesb ’s legkárosabb az úrbéri vi
szony. Az örökváltság szükségeslétét nem mutogatja, az már 
téve jelen országgyűlés és a’ kir. előadások által; csak köte
lességét teljesíti, midőn az örökváltságot igénybe vétetni ké
ri. Örüljünk ezen pillanatnak, hogy a’ törvényhozás akkint 
akar intézkedni, miszerint a’ hűbéri viszonyok tökéletesen 
megszünjenek.Az álladalom érzi ezen feladat nagyszerűségét. 
Ohajtanászóló, hogy a’ status a’ váltságöszveg elfogadásá
val segitné elő az ügyet; de ha ezt el nem éri, pártolja az ü- 
zenetet egész terjedelmében.

T ó t h  Lőrincz (Breznóbánya). A’ városok ugyan nem 
bírnak itt döntő szavazattal, de hogy eszme legyen letéve e- 
zen tárgy iránt a’ naplóban a’ városok részéről is, fölszólal. 
Az örökváltság eszméje ezelőtt néhány évvel zendülésnek is- 
mértetett; holott az most mindenki által fölkaroItatott.' Szó
ló mint városi ’s igy democralicus követ (néhány város kö
vetei zúgnak)kimondja, hogy a’szerkezetben kimondott t e 1- 
jesv.tökéleteskárpótlás nem váltság;mert micsoda jótéte
mény történik a’ jobbágygyal, ha ez az úrbéri vagyonnak 
egész tőkéjét tartozik lefizetni. Föntartván ezen szempontbóli 
megjegyzéseit a’tárgyalás idejére, a’ ,tökéletes4 kárpótlás 
helyett,,méltányost4akar.— Br e z n ó b á n y  a2ikkövete kö- 
vettársának ezen nyilványitását magáévá nem teszi.

Az utólsó szakasz kihagyására szavaztak: Szerém,Tol
na, Veszprém, Árva, Nyílra, Vas, Szathmár, Zólyom, Mo- 
sony, Esztergom, Torontál, Ugocsa, Sáros, Szepes, Liptó, 
Ung, Bács,Zemplén, Torna, Bereg, Hont, Csongrád, Győr és 
Baranya vármegyék, továbbá Horvátország ’s a’ pozsonyi 
káptalan és Jászkunkerület követe. —  Többien azutólsósza- 
kasz meghagyása mellett szólották.
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B 6 n i s (Szabolcs). A’ mennyiben az utólsó szakasz az 
én indítványom folytán keletkezett, szükségesnek tartom azt 
még egyszer megmagyarázni.Az én indítványom értelme az: 
hogy <jzon lakosok, kik betelepített löldeken laknak, azon 
belsőséget, mellyet vérükkel olly rég ótalmaznak, megvált- 
hassák.Mi magyarok fölhozzuk, hogy vérrel szerzettük e’ ha
zát*, de eszünkbe nem jut, hogy mennyi idő óta védi a’ job
bágy azt’s annak fölfogására nekünk érzelmünk sincs. Itt még 
magáról az elvről szó sincs, sem a1 viszonyok megszünteté
séről, mint nómellyek mondák, hanem a’ szabályozásról. A1 
választvány e’ tárgyban javaslatot készít, ’s ha akarjuk,elfo
gadjuk,’s ha akarjuk, nem.

S z o n t a g h  P. (Libetbánya). Kívánja, hogy ne úgy 
szabadittassék föl a’ föld, hogy egy kétderangirozottföldes- 
ur erszényének mindig út legyen a’ megtelésre. A’,,tökéle
tesen“ szót kihagyatni kéri a’ szerkezetből, ’s csakezenszót 
„kártalanítás“ kívánja megtartatni. Szóló tudja, hogy a’ kié 
a’ hatalom és az ország, azok határoznak: de figyelmezteti a’ 
t. rendeket, hogy ne méltózlassanak íillérezni, mert csak a’ 
nép örök. —

Bó n is  (Szabolcs). Látván hogy szerkezeibe szőtt in
dítványa itt megbukik, föntartja ezen tárgynak kerületi ülés
ben külön előhozását.

S z e mé l y n ö k .  Az utólsó szakasz kihagyására szava
zott a’ t. rendek többsége.— -Ezután szakaszonkint olvastat
ván föl az üzenet, abban semmi változtatás nem történt, ki
vevőn, hogy abból az utólsó szavak kitöröltettek.

A’ most kimondott végzés következtében az üzenet követ
kezőleg hangzik : ,,A’ kk. és rr. a’ k. k. előadások 6ik pontja ál
tal is fölhivatva — törekvésük egyik főfeladatának tekintik: hogy 
a’ fenálló, de többé sem az illető felekre nézve nemkívánatos, 
sem a’ közállomány érdekével egybehangzásba nem hozható úr
béri viszonyokból a’ kibontakozás — a’ földesurnak tökéletes kár- 
mentesítésével — hová-hamarébb eszközöltessék.

Minthogy pedig eddigi tapasztalás szerint—■ az örökvált- 
ságot a’ földesúr beléegyezésétől föltételező — 1840:7dik t.cz. 
engedélyezése a’ kívánt sikerre nem vezetett; — de egyébkint 
a’ k.k. előadások 6ik pontja is oda mutat, hogy e’ részben a’ fen
álló engedélyező törvénynél hathatós!) intézkedések kivántatnak.

Ezeknél fogva a’ kk. és rr. óhajtják: hogy valamint egy rész
ről a’ földesurnak tökéletes kármentesítés biztosíttatik, úgy más 
részről az úrbéri tartozásoktól és szolgálatoktól! megváltás a’ 
földesúr beléegyezésétől felfüggesztve továbbá ne maradjón.

Ugyanazért ő cs. k. Főherczegségét teljes tisztelettel kérik 
— a’m. főrendeket pedig szíves hazafiui bizodalommal felszólít
ják, hogy a’ fönebbi elvet előlegesen elfogadni, és annak életbe
léptetése iránt — a’ szükséges részletes törvényjavaslatok elké
szítésére — megbízandó országos választvány kiküldetésében 
megegyezni, — és ez utón a’ két tábla közötti egyetértésnek a’ 
részletek iránt is könnyebben leendő eszközlésére segédkezeket 
nyújtani méltóztassanak.

BUDAP ES TI  NAPLÓ.
B o l d o g  u j e s z t e n d ő t . —- Őseinkről sok örömhozó 

szokás maradt reánk, mellyeket egész tisztelettel megünnepelt 
a’ család, hogy az egyhangú mindennapiság unalma ne ölje meg 
a’kedélyt.—leszokásokat azonban a’ finnyás divat nagyánt szám
űző,—állitván helyette ollyakat, mellyek csillogók ugyan, de a’ 
fesztelen kedv előderitésére koránsem hivatvák. Keleti czafran- 
gos nép vagyunk, ezt kiabálák füleinkbe szüntelen ’s hogy ne le
gyünk czafrangosak: kitagadták velünk a’ szertartásos szokáso
kat, ki a’ családias ünnepeket, illetvén helyettük politikai lako
mákat nyilványosan,—mellyekben több ugyan a’ zaj és szenve
dély, de koránsem olly élvezetesek, mint valának a’kedélyes há
zi szokások ünnepei.—Az ősi szokások egyike volt az uj esztdei 
üdvözlés, és szegényt mint divatnyügöt most már megváltják né
hány fillérrel az alamizsnálkodás rovására. Azelőtt pedig újévi 
ajándékot is kaptak az illetők ’s a’valódi koldust sem kergették 
el az ajtóból, mint mai napság azuj észt. üdvkivánat váltság ürü
gye alatt szokásba jött. Korunkban tehát az uj esztendőt tisztel
gés!’öltönyében, mint tolakodó koldust, számüzendővé kárhoz
tatják;—pedig ő mai napság is olly szívesen látandó lehetne, 
mint volt egykoron, ’s mint jelenleg is az az egyszerűbbek asz
talánál,—hol vendégül marasztatik, ifjú reményeivel viditgatván 
viszonzásul a’ család romlatlan tagjait. És ki ne szeretné az u j 
e s z t e n d ő t ?  már csak azért is, mert uj, és pitvara minden 
életujságnak. Hisz az ember máig a’ legparányibb újságot öröm
mel öleli föl, mig a’ legkellemesb óságra is csak hideg hivata
los arczot ölt;—kivéve néhány marczona óságbuvárt, kik magu
kat a’jelentőleiszigetelvén, némi kesernyés örömet csupán ab
ban találnak, minek penész-szaga van, mit az idő mohával be
lepett, min értelmetlen jelek bujdoklanak, kisértő szellemül — 
elüldözvén a’ lelket a’ jelen élveitől, viszszamutatva a’múltba, 
hol a’ sötétben alig pislog egy kis mécs-sugár. Legyen meg ki- 
nekkinekaz ő ízlése szerint: csak tőlünk ne tagadják meg, hogy 
legalább olvasóinknak b o l d o g  uj  e s z t e n d ő t  kívánjunk. 
—Uj esztendőben a’ kivánatokhoz Ígéreteket is toldanak: de mi 
most az egyszer mitsern Ígérünk—elégnek tartván a’b o 1 d o g- 
s á g  k i v á n a t á  t.Vagy követelhet é még ennél is többet vala
ki, midőn egész életi törekvése ez egyetlen szóban foglaltatik ? 
—Inkább még azt kívánhatná, hogy jegyezzük ki az utat, mellyen 
a’ boldogság ez uj „esztendőben elérhető. Méltányos e’ kívánat, 
ha erőnket meg nem haladná. Legfölebb annyit lehetnénk e’ 
részben, hogy előszámlálnók,—miképen keressük mi—mint kü
lön egyediség a’ boldogságot? Erre csak tagadó választ adha
tunk, miképen kerüljük mindazt, mi a’jó kedélyt megzavarhatná. 
Például: fényes Ígéretekre nem építünk soha, mert számadá
súikban kijátszatni nem akarunk; elhíresztelt nagylelkűséghez 
nem folyamodunk, mert a’ csalódást keserű falatnak tartjuk; az 
egyedi hitelt kinevetjük, mert a’ tapasztalás többnyire üres leve
gőnek tanusitá azt; a’ czégéres erényben nem bízunk, mert rej
tett bokorban leljük az illetetlen ibolyát; Budára nem csolnaká- 
szunk szükségtelenül, mert a’ gorombaságot igen urias tápiá

nak hiszszük,— mit közönséges gyomor nem könnyen emészt 
meg; a’ lánczhid gyors épülését nem tagadjuk, mert érette meg- 
támadtathatnánk; a’békét nem keressük, és a’harczot nem ke
rüljük, mert igy örökké vidámak lehetünk, el sem unjuk magun
kat, ki sem fáradunk az élet bajaiban: a’ Noththeaterbe nem me
gyünk, mert mai napság az egészség igen drága vagyon; a re
kedt énekesnők betegségét nem háborgatjuk, mert egy harma
dik privát kedvtelését rontanék meg; ’sat.

Ezeket megtartva, illetőleg kerülve megközelitni véljük a 
boldogságot. Ám kisértse meg valaki tisztelt olvasóink közöl: ’s 
talán nem egyedül kívánatban nyerte meg a’ b o l d o g  uj 
e s z t e n d ő t .

Színészeink pozsonyi vándorlása mégis csak elmarad t a- 
1 án , mint véli a’ hivatalos lap is. Jobb is, ha szépen itthon csü
csülnek, mert még valaki nagyon is megbánhatná a’ dolgot. Ki 
legyen ezen valaki? másra bízzuk az elhatárzást.

A’ könyvkiadó-társulat csakugyan megalakult: tisztviselőit 
megvalasztá, sőt alkalmasint föladata létesítéséhez is látott már. 
Még most róla egyebet nem mondhatnánk, mint a’ csecsemőről 
szokás, hogy nagy férfiú is válhatik belőle, de meg igen kicsiny 
is lehet. —

Hogyan készülnek a’ házi urak Pesten? napokban szemta- 
nuji valánk. A’ vevőt elvezetik hivatalosan a’ megvett házhoz, 
előkérik a’kapukulcsot, öszszecsőditik a’zselléreket—és jelen
létükben kezébe nyújtják a’kulcsot, mellyet az alázatosan süve
geid házmester nagy sanyarún néz — mig végre az uj házi ur 
mint legjobb kezekbe viszszaadja ő házmesterségeébe — följo
gosítva" őt a’ két garasos adók további szedésére;—megtaga
dás esetében pedig legalább morgásra, ha nem gorombaságra 
is, mellyhez előképül veheti magát a’ zsellérzsarolás évnegyed 
elején. rol

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G O K .
Szabolcsi tisztujitás. T. szerkesztő u r ! Mióta Ma

gyarország fenáll, soha egy megyének sem vala olly fényes 
és népes tisztujitása, mint Szabolcsnak I847ik dec. 16kán. 
Még követválasztási tudósításomban megírtam, hogy ugyan
csak a’ követválasztás napján egyik párt, mellyet féligmeddig 
nem adózó és conservativnek lehetne talán czfmezni, Péchy 
Lászlót és Kállay Ödönt tűzte ki alispánokul ’s e’ pártnak, 
meglehet daczára,ugyanaz nap egy ellenpárt, bizonyosan el
lenzéki és haladó alakult, melly Kállay Miklóst ésSomossylg- 
náczot karolta fel, ama fe jér, ez pedig vörös tollal jelölvén 
meg magát; ’s én ugyanakkor megírtam, hogy tisztujitásunk 
zivataros leend. A’ megye tisztviselőji azt hívén, hogy mint 
követválasztáskor nem , most sem fog ellenpárt alakulni, jó 
eleve kezel fogtak egymással (négyet vagy ötöt kivéve) ’s e- 
zekképezéka’fejértollas párt talpkövét.E’részen öszpontosult 
Szabolcsnak nyers ereje,ellenben a’ verestollaspárt megyénk 
úri rendével és értelmiségével dicsekvék; mindkét párt ösz- 
szes erejét feszité meg, a’ fejérlollaspárt azért, mert tudta, 
hogy hatalmas és gazdag párttal van ügye, melly mellett az 
intelligentia is harczolt,—  a’ vöröstollas párt p e d i g  a- 
z é rt,—  mert jól érezte, hogy a’ tisztviselői kart, —  melly 
hivatalánál fogva nagy hatással bir a’ köznemességre, nehéz 
kivetni a’nyeregből. A’korteskedés szinte dühösséggé vált; 
volt példa, hogy némelly szolgabiró a’ zene előtt utczákon 
végig tánczolt korteseivel; hallatszott panasz, hogy némelly 
biró vasra veretvén néhány nemes embert, azokat csak ak
kor bocsátotta el kezesség mellett, midőn a’ fejérek részire 
állottak; mindenütt lakomák tartattak ’s 40—50 ezüstftjával 
vásárolták a’ kortesek darabját: aszszonyok állottak a’kortes- 
csapatok élire. A’ két párt öszszes költsége pénz, élelem’s 
egyébben iszonyú öszszegekre rúg. —

Felviradt dec. 16ka. Nagykállónak terét, melly körül
belül 500 lépés hoszszu és 601.széles,egy sorkatonaság lóhá
ton ketté választotta, a’ megyeház előtti részt a’ vörös, a’ ref. 
templom mellettit pedig a’ fejértollasok foglalák el. Ember 
emberen állott ’s még sem fértél a’ nép e’ nagy téren,de bel
jebb az utczákba is nyomult. Nyolczvanhat, szebbnél szebb 
zászló lobogott a’ sokaság fölött különféle föliratokkal. Tiz 
óra tájban a’ katonaság mind a’ két pártot körülfogta, hogy 
senkinek sem ki sem be nem lehetett mennie, megkezdeték a’ 
szavazás két helyen; a’ vöröstollasok ben a’ megyeházban, 
a’ fejérek pedig a’ ref. templom kerítésében. Első pillanatra 
meg lehetett tudni,hogy a’ fejér párt kisebbségben van, ré 
szint mert gyermektől hemzsegett, részint pedig mert fele a- 
dózó paraszt vala. —  A’ vörös párt részére 3535 golyó vala 
készítve, a’ fejér részére ugyanannyi. Néhány óra múlva a’ 
vöröseknél a’ golyók elfogytak ’s újra vétettek elő, de alig 
telt belé egy óra, már a’ megyeház udvara annyira megtelt, 
hogy a’ szavazatszedő küldöttség nem mozdulhatott. Ekkor 
a’ vöröstollasok közé egy sor lovasság állíttatott ’s azok,kik 
még nem szavaztak, balra rekesztettek, azok pedig, kik már 
szavaztak,jobbra bocsáttattak a’ megyeházból ’s igy az üres 
udvarba eresztettek a’még nem szavazottak, hogy aztán kifelé 
menve,egyenkint szavazzanak.Igen ám,de ezek ismét nem fér
tek az udvarba és sokan szavazat nélkül künn maradtak. Most 
volt ideje a’ lopásnak. Igen nagy gond fordittatott arra, hogy 
azok, kik az udvarból kijöltek’s e’szerint már egyszer szavaz
tak, azok közzé ne keveredjenek, kik bemenendők valának ’s 
még nem szavaztak, mit igen bajosan lehetett megakadályoz
tatni, mert valának ollyanok, kika’ lovak hasa alatt átbújván, 
még egyszer szavazni törekedtek. Mulattató volt nézni a’ kor
tesvezéreket, kik egyik kezökben húszast tartván ’s a’ másik

kal intőleg hívogatván, teli torokkal kiabálták „ne merj át
jönni, nem szabad, ott maradj ’stb.“ Ez alkalommal a’ vörös 
párt csábíthatott vagy 150 embert. A’ vöröspártnak mennyi 
embere lehetett, kitetszik éhből: a’ golyók egyszer egészen 
elfogytak, ez tesz 3535 embert; azon u r , ki a’ szavaza okát 
szedte, maga megvallotta jelenlétemben, hogy ezen fölül, 
míg a’ megyeház udvara első Ízben meglelt, az újonnan ki
szedett golyókból legalább egyezrei lökött a’ ládába, midőn 
tehát a’ megye udvara első ízben meglelt, ben volt 4535 sze
mély, igen ám, de kiürülvén az udvar, másodszor is megtelt 
az annyira, hogy sok ember künn maradt ’s e’ szerint a’ vö
röstollasok száma 9070 emberre rúgott, legalább kétségbe 
nem lehet hozni, hogy StíOOet mindenesetre meghaladott.

Azonban a’ vörös pártnak igen kevés politikája volt, 
mert megengedte, hogy a’ fejérek olly helyen szavazzanak 
(t. i. a’ ref. templom kerítésében) , melly tudniillik egye
nes öszszeköltetésben volt a’ leendő másod alispánnak és 
Kállay Ákosnak, egyik főkortesnek házaival, minek termé
szetes következése az lett, hogy a’ már egyszer szavazottak 
átugrálván a’ kerítést, sőt a’túlsó oldalon szabadon kimen- 
vén, említett urak házainak udvarán által ismét a’ tömeg kö
zé keveredtek’s e’ szerint ő kérnék keringőt lánczollak. Ezt 
ugyan a’vörösek csakhamar észrevették ’s panaszt tettek fő- 
isp.helyettes ő nagyságánál, minek következtében említettem 
urak házainak kapuji őrökkel megrakattak. Hja! de mikor az 
embernek kapczája szorul,akkor találékony az esze. Az őrök 
c s a k h  a m a r  meg lőnek v e s z t e g e t v e  ’s hetvenen —  
nyolczvanonkint csúsztak viszsza a’ tömegbe a’ már szavazott 
kortesek, szóval a’ fejérek délutáni 5 órakor csak annyian 
voltak a’téren mint reggel, ámbár folyvást szavaztak. E’ miatt 
a’ vörös párt iszonyú lármára és rivalgásra fakadt, ’s főisp. 
helyettes ur személyesen tőn vizsgálatot. A’ roppant csalás 
kisült, volt, ki a’ küldöttség előtt megvallotta, hogy ötször 
szavazott, de volt, ki tízszer is szavazott. Az ingerültség ma
gas fokra hágott, a’ vörösöknél azért, mert kijátszanak , a’ 
fejéreknél azért, mert rajta kapatlak, minek következtében 
főisp. helyettes ur a’ tisztujitást felfüggesztette ’s kétezer em
bernél több szavazat nélkül oszlott el a’ vörös részen.Fölös
leges megemlitnem, hogy a’ fejér részen késő eslve csak 
annyi szavazandó volt, mint reggel. Az mindig circulált, mint 
a’ malomkerék. A’ felfüggesztés által mindeneseire annyit 
nyert a’ fejér párt, hogy bukása kissé továbbra halasztatott; 
mindenesetre jó politikája volte’ pártnak, mert neki csak a- 
zon kívánsága volt, hogy a’ tisztujitás fölfüggesztessék.De a’ 
fejérek a’ vörös részen is tudtak jól dolgozni, m erte’megyé- 
nek egy tiszteletbeli tiszti ügyésze és a’ nyíregyházi hadna
gyi széknek egy ülnöke kifogáson kívüli tanuk arra, hogy a’ 
szavazatokat szedő ur nem leghívebben hányta ládába a’ go
lyókat ’s két, három emberis elment mellette a’ nélkül, hogy 
golyót lökött volna befelé kötelessége szerinl’s midőn e’ miatt 
az említett tiszti ügyész fölszólalt, azt kérdétőle egy tan. ur, 
hogy „ki fog ellenőrködni a’ küldöttség irányában ?“ —  A’ 
bizonyost megirandom, midőn ezen két tanú hit alatt ki fog 
hallgattatni, bár ne bizonyodnék be, mert az említettem ur, 
köztiszteletben álló egyed.— A’ két párt öszszes ereje 12,—  
14 ezer emberre rúgott, illyszámu tömeg még mindeddig 
egy tisztujitáson sem jelent meg. —

Dec. 17én reggel a’ kortesnép szétoszlott, nagy bo- 
szuban hagyván a’ fejértollas vezéreket. 11 órakor a’ megye 
udvarán közgyűlés tartatván egyedül az úri rend volt jelen 
’s e’ sok ember közölt 4, 5 fejértollasnál több nem vala lát
ható. Midőn Kállay Miklós és Somossy Ignácz urak megje
lentek, léghasitó éljenzések hallattak; megjelent Péchy is ’s 
egy hang sem éljenezte meg! Itt a’ demonstratio! A’ közgyű
lés csak pár perczig tarto tt, főisp. helyettes ur egyszerűen 
tudatta, hogy a’ felingerült kedélyek miatt kénytelen volt a’ 
tisztujitást boldogabb időre halasztani. Ez alkalommal az 
eddigi tisztikart ismét megerősítene.— A’ fejértollas párt i-  
gen kiürítette erszényét, ezen urak úgy vélekedtek, hogy ,aut 
Caesar,aut nihil.— Bank!“ a’kártya szétosztatott ’s mi lett a’ 
schlager helyett? „Apre“ „kártyát keverni ’s még egyszer 
Bank“ mégegyszer korteskedni! Hja, drága világ van m a , 

’ a’jó egek csakugyan gondoskodnak a’ szegény nemes kor- 
; tesről, lesz ismét ennie és innia. Uj tisztujitás határnapja még 
, nincs tudatva.— Hogy e’ tisztujitás néhány ember életébe is 

került, azt magában is érthetni. B— r M. 
í S zep esitieg y e i Közgy lile s. L ő c s é n  dec. lökén 1847. 
r Rendkívüli közgyűlésünk , mellyet Görgey Arnold elnöklő 
3 másod alispán ur dec. 15kén velős beszéddel nyitott meg, 
) szokás szerint a’ kisgyülések jegyzőkönyvei meghiíelesité-
- sével kezdetett meg. Itt azon pont némi vitára nyújtott al- 
t kaimat, mellyben a’ kisgyülés a’ rabok eddig divatozott é- 
f lelmezési módját módosította, t. i. a’ főorvos azon jelentése
- fonalán, melly szerint a’ rabok közt elhatalmazott hagymáz 
3 (50 rab közül ez idén 25 meghalt) mind a’ börtönök szűk
- létének, mind főkép annak tulajdonítandó', hogy a’ rabok 
, a’ nekik naponként kész pénzben kifizettetni szokott 12. v.

krajczártnem egészséges eledelre, hanem pálinkára ’s tef. 
fordítják, az alispán indítványára a’ kisgyülés a’ beteg ra -
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bök számára ispotályt fogadott, az egészségesek száma pe - 
dig közösen főzetett’s azokat szalmazsákokkal latta el. A 
czél üdvös sőt szükséges létét a’ rr. általányosan elismerték, 
csak az iránt emeltetett szó, hogy a’ kisgyülés hatalmában 
nincs az illy változás behozása ’s az arra szükséges költsé
gek kirendelése, —  ’s az egész uj rendszer czélszerüsége 
’s létesithetó'sége ellen is keletkeztek némi kétségek. Végre 
az egész tárgy újabb meghányatása választványra bízatott, 
az uj rendszer mindazáltal ideiglen megállapiltatott. —

Ez után országgyűlési követeink tudósitásira kerül
vén a’ sor, az ellenzék élénken kikelt a’ követek azon tet
te ellen, hogy, az országgyűlési hírlap iránti üzenet ellen 
szavaztak ’s csakugyan határozattá vált, hogy ha az üzenet 
’s ahoz kapcsolt t.javaslat a’ főrendektől viszszakerülend, 
miután az anyautasitásunkkal ellenkezésben nincsen , mel
lette szavazzanak. —

Következett a’ k. kir. előadások ’s ezek kapcsában 
az országgyűlési utasítások kidolgozására kiküldött megyei 
választvány jelentésének felolvastatása, mellynek fonalán 
fens, főiig István ország nádorához üdvözlő,ő cs. k. felsé
géhez pedig köszönő felirat fog intézteim olly hozzáadás
sal, hogy a’ k. kir. előadásokban egyszersmind kezességét 
látjuk annak, hogy ő felsége a’ nemzet azon kívánságát is 
teljesitendi, mellyek eddigeléa’ k. előadásokban megérint
ve nincsenek. —  Egyébiránt ezen k. előadásokon ’s azok
hoz mellékelt t.javaslatokon igen könnyeden sikamlotlunk 
keresztül, azok tárgyaltatását akkorra halasztván, midőn 
majd a’ kerületi ’s illetőleg orsz. választványok munkálati 
velünk közölteíni fognak. A’ katonai élelmezésre nézvemind- 
azáltal már most kimondjuk azon elvet, hogy az e’ czim a- 
latt fizetendő egy milliót, nem a’ házi hanem a’ hadi adóhoz 
tartozandónak tekintjük. —  Az örökváltságra nézve elfo
gadjuk ugyan a’ kényszerítő törvényt, de úgy, hogy viszo- 
nos legyen, azaz, a’ földesur is kényszerithesse jobbágyát 
megváltásra olly formán, hogy ha ennek pénze nem volna, 
földjeinek egy részét oda engedni tartozzék. Ezt föltevén e- 
gyes jobbágyok is válthassák ki magokat, ha pedig ezen esz
me az országgyűlésen pártoltatást nem nyerne, akkor csak 
az egész községek, vagy közbirtokságokban egy birtokos
nak valamennyi jobbágyai válthassák meg magokat,nem pe
dig egyesek, nehogy a’ vagyonosabbak megváltása után é- 
pen csak a’ tehetetlenek maradjanak a’ földesur nyakán. —  
A’ kereskedelmi viszonyok, közlekedési eszközök’s országos 
pénztár tárgyaltatása akkorra halasztatott, midőn az ország
gyűlési követek mindezekről bővebb adatokat fognak köz
leni. —  A’részek viszszakapcsoltatását tárgyazó t.czikkeket 
azzal kívánjuk megtoldatni, hogy az unitáriusok Magyaror
szágba is befogadtassanak ’s a’ protestánsok házassági ü- 
gyeinek elitéltetésére az 1791:26. már megígért consistoriu- 
mok állíttassanak fel. —  A’ büntető t.könyvre nézve elvá- 
ratik a’ kerületi választvány munkálata. —  Azon öszveget, 
mellyet a’ k. kincstár az országos pénztárnak előlegezett, a’ 
só felemelt árából kívánjuk megtéríttetni.

Ezek után szőnyegre került az országgy. válaszfelirat 
’s kérdés tétetett: mire szavazzanak e’ megye követei, ha ez 
a’forr. táblájától viszszakerülend? Hoszszu és heves volt a’ 
vita, melly végre csak szavazás utján döntetett el. Az ellen
zék a’ válaszfeliratot azon alakban pártolta, mint az a’ ke
rületi ülésben cl lón fogadva ’s csak egy szavazati többség 
által iittetett el ezen kívánságától. A’ többségű i. azon mó
dosítást fogadta el, hogy ámbárSzepesmegye némellyekben 
azok közziil, mik a’ válaszfeliratban sérelmekül említtet- 
nek, sérelmet most sem lát, mivel mindazáltal azok az or
szág nagy részében aggodalmat gerjesztettek,ő fels. atyás
kodó kegyelmétől reményű azok eltávolittatását.

Az országgy.jelentésekbevégeztetvén, következtek a’ 
törvényhatóságok levelezései, mellyek közzül: pártoltatást 
nyert a’ Hajdúkerületé,mellybent.i, az rendeztetését sürgeti, 
—  a’ grófErdődy családé Erdődy János grófnak a’ varas- 
di főispánságtóli elmozdittatása irán t; Sopronymegyeé a’ 
Lébolyodottak háza és orvosi rendőrség iránt. A’ kerületi 
választványok munkálatinak velünk közöltetéseig elhalasztat- 
tak: Zágráb sérelmei ’s Veszprémmegye indítványa az or- 
szággy. hallgatóság rakonczátlansága ellen. —

főttnek tekintetett Beszterczebánya ésSoprony város felszó
lítása a’ sz. k. városok országgy. szavazata iránt; Soprony 
v.gyeé az adó. és nemesi felkelés dolgában; a’ bányapolgár
ságé a’ bányatörvénykönyv szentesítésére ’s az izraelitáké 
az emancipatióra nézve.

Szóba jött ezek után azon számadások megvizsgálása, 
mellyek a’ magurai szükölködők számára harmadévi ország
szerte szedett felebaráti adakozásokat tárgyazzák, de mivel 
az illető választvány többféle akadályok miatt munkáját be 
nem végezhette, annak.befejeztetése jövő közggyülésig sür
getve hagyatott meg.

Az idei termésről beadott szolgabirói jelentésekből 
kitetszvén, hogy jövő tavaszra ismét beállandó éhnyomor
tól félhetni. Nádor ő fens, utján ő cs. k. felségétől segede
lem fog kéretni’s egyszersmind a’földesuraságokaz alispán 
által segedelemnyujfásra felszólittatni. —  Azok nevei, kik az 
inségeskedők felsegéllésökre kivetett megyei segedelmet 
mindeddig le nem rótták, a’ hozott határozat szerint köz
gyűlésen felolvastatandók lévén, ezen felolvasás azon re
mény fejében, hogy addig tartozásaiknak elegetteendnek, 
jövő közgyűlésre halasztatott.

Gyűlés utolsó napján felvétetett azon választvány je 
lentése, melly a’ gyűlés első napján a’ rabok élelmeztetése 
tárgyában ki volt küldve, kapcsolatban azon más, már régibb 
választvány jelentésével, melly a’ börtönök jobb elrendez- 
tetése ’s *a’ hozzá tartozó személyzet utasítása végett még 
ez előtt két évvel kiküldetett. Mind két jelentés fonalán a’ 
börtönök lágittatása iránt több üdvös rendelés tétetett, az é- 
lelmezésre nézve pedig határozattá lón, hogy a’ közös kony
ha tovább is fentartassék azon esetre, ha az élelmi szerek 
kiszolgáltatására árlejtés utján alkalmas egyed találtatik, el
lenző esetre a’ régi mód viszszafog állíttatni, melly szerint 
t. i. minden rab naponként 15 váltó krajezárt kész pénzben 
fog kapni, —  Az utolsó tartománybiztosi számtétel azon, 
az Ínség idején valóban bámulandó eredvényt mutatja, hogy 
e’ megye.adózóji az utolsó félévben nemcsak az egész tarto
zást hanem még hálralétek levonására 189. pftot űzettek le. 
—  Jövő törvényszékünk martius i3án fog tartatni. Közli 
F a b r i c z y S á m u e l .

K Ü L F Ö L D .
AMERIKA. A’ mexicoi congressus Queretaróban gyűlt 

öszsze, leginkább egy uj elnökválasztás végett. Penay Pena, 
Almonte és Herrera az elnökségi jelöltek. Santa Ana Te- 
huacanban volt ’s egy védelemiratot készített. Ilir szerint 
négy mexicoi status Paredes monarchiái terve mellett nyilat
kozott ’s 18 ezernyi főt ajánlott neki. Egy más párt kívánsága 
állítólag, miszerint egész Mexico két nagy státusra osztva az 
egyesült státusokba kebleztessék. Nagyszámú amerikai had- 
erősitések voltak utón a’ főváros felé. Padre Tarantaa’ leg
előbbkelő guerillavezér, Patterson tábornoknak állítólag 
békeajánlatokat tőn. —

SCHWEIZ. A’ szövelséggyülés dec. 2kaí ülésében egy 
válaszirati javaslat fogadtatott el azon porosz jegyzékre, melly- 
ben Neuenburg semlegessége jóváhagyatik ’s ez egy közös ta
nácskozási helyül jelöltetik ki a’ nagyhatalmak képviselőinek. 
A! válaszban Poroszország avalkozási joga határzottan tagad- 
tatik ’s viszszautasittatik. Hoszszasb tanácskozás után a’ szö
velséggyülés egy indítványt fogadott el a’ hét kantonra nézve 
kinevezett bizottságtól következő pontokban: 1) a’ külön fri
gyeséin kantonok viseljék mindazon költséget, mellyek a’szö
vetségre ellenállásuk folytán háramoltak, viszonkövetelésök 
lévén a’ vétkes egyedek irányában; 2) a’ hét kanton kezes 
egymásért; 3) dec. 20kaig tartoznak egy millió schweizi frankot 
lefizetni; 4) a’ szövelséggyülés által meghatározandó marad
ványt szinte készpénzben bizonyos időhatárokban fizetendik;
5) mig ezen kötelezés tart, a’ katonai őrség megmarad; 6) 
mentesítéssel tartoznak a’ sergeik által tett pusztítás és házak
ért; 7) ezáltal a’ szövetséggyülési halárzatok Neuenburg ’s R. 
t. Appenzell felelősségét illetőleg, mellyek hadsergi járandósá
gaikkal elmaradtak, meg nem semmisülnek. A’szövetség ösz- 
szes hadi költségei oct. 25kélől dec. 3kaig 3163000’s a’ fog
lalás végéig 5,011,00 frankra terjednek. Lesz a’hét kanton
nak mit fizetnie!

Neuenburg kanton porosz fenhatóság alá.Ugyanis Neuenburg 
fejclelemség a’ longuevillei herczegház (gróf Neuenburg ö- 
örköse) birtokában volt, mellynek férfiága 1694ben kihalt; 
főurai a’ tartománynak századok óla Chalons urak, oraniai 
herczegek (Orange Francziaországban) voltak. Midőn Ne
mours Máriával 1707ik évben a’ longuevillei ház leányága 
is kihalt, 13 követelő jelentkezett annak urasága iránt; ezek 
közt III. Frigyes brandenburgi választófejdelem, mint porosz 
király az első. Igényeit, miket Leibnitz egy külön emlékirat
ban védelmezett, azon tulajdonságában, miszerint Frigyes 
Henrik oraniai herczeg unokája ’s örököstársa, alapitá. A’ 
neuenburgi rendek mellette nyilatkoztak’s 1707ki nov. 3án 
egyhangúlag fejedelmükké válasziák őt. Száz éves birtoklás 
után Poroszország Neuenburgot Napóleonnak kényszerült 
általengedni, ki azt Berliner marsainak adományul ajándé- 
kozá. Az első párizsi béke következtében azonbanNeuenburg 
ismét Poroszország alá került.

Anglia képviselője, sir Stratford Canning, dec. 9én 
érkezett Bernbe ’s a’ szövetséggyülési elnökkel (Och senbein- 
nal) két óráig értekezvén Schweiz mostani politikai viszo
nyai fölött, biztosiiá az elnököt, mikép ő a’ briltkormány ré
széről jelenleg, miután a’ viszonyok helyzete nem kívánja, sem
mi jegyzéket nem adand be.

A’ s c h w e i z i  gyökeresdiekterve a’ szövetségi szer
ződés-átnézést illetőleg hallomás szerint következő: vára
koznak,mig az öszszes szövetségtagok a’ szövetség-gyűlésen 
képviseltettek, ekkor elhalasztják a’ gyűlést februárig , mi
dőn aztán tanácskozás alá vételik az átvizsgálás, mellyhez az 
alatt előkészületeket tesznek.— A’ szövetség-gyűléshez dec.
1 lkén már az orosz jegyzék is megérkezett, melly az ausz
triai , porosz és francziával egyenlően hangzik.

• OLASZORSZÁG. Nov. 21 .’s 22kei közti éjjel Livornó- 
ban a’ közcsendet egy sajnálatos esemény’zavará meg. Több 
férfi a’ legalsóbb néposztályból, kik estve nagy lármát ütöttek 
az utczán, egy katonaőrrel öszszekoczczant, melly alkalommi 
egy káplár tőrdöfésl kapott nyakán ’s ennek következtében ke
vés idő múlva meghalt. A’ csendzavarók közül többet elfogtak 
ugyan, de a’ gyilkosnak nyomába nem jutottak. Midőn reggel 
a’ nép megtudá az esetet, nagy csoportokban gyűlt öszsze a* 
börtönlak előtt ’s a’ gyilkos kiadatását nagy zajosan sürgette’s 
csak nehezen sikerült a békéllenkedők lecsilapitása és szély- 
lyeloszlatásaNov.24.Speziánál egy toscanai gőzös kötött ki, tos
canai katonaságot hozva, melly csengő zene közt szálillatván 
ki, Pontremoli megszállására ment. Végtelen örömmel fogadá aj 
toscanai katonákat a’ szárdiniai népség’s hangos éljenekkel ki- 
téré őket a’ hegyekig. Pontremoliban a’nép iszonyúan föl van 
ingerülve’s ház és családostul elveszni kíván inkább, mint hó
dolni a’ modenai hatóságnak. Főleg a’parasztok vannak olly i- 
gen elkeseredve. Ezekvalának Fivizzanóban is, kik a’ modenai- 
aknak ellenállottak, de egykét, vagyonára féltékeny várostól el
árultalak. Valamennyi (!) ház, valamennyi utcza alá van ásal- 
va. A’ pontremoliak inkább levegőbe röpittetik magokat, sem
hogy modenaiakká váljanak.A’történet majd egy újabb Sara- 
gossáról szólhat. Ékép beszélnek némellyek a’szardiniai határ
szélen. De mit szólnak a’speziaipolgárok?Otrombaságazegé.-z 
tői tenet. Mikép tarthatja főn magát Pontremoli Modena ellené
ben, ha komoly fordulatot vesz a’ dolog? A’ száz vagy kétszáz 
toscanai, ha valósággal már lőniök kell, nagyon is gyöngék. 
Csak segítségül vagyis inkább buzdításul szolgálhatnak a’ nép
nek, ha ennek igazi bátorsága’s akaralavan ellenállani. De ki 
hibetné ezt! Az egészPontremoli kerület legfölebb ezer fegyver
fogható férfit állíthat ki ’s ezek ugyan jó emberek, de pórok, kik 
csatatűzben soha nem voltak. Modenai nem akar senki lenni, 
legkevetbbé ki már toscanai volt, de ha a’ ponlremolii parasz
tok az első puskalövést hallják, fegyverüket félelemből eldobják 
’s még szomszédjoknak is kiragadják övét kezeiből ’slb.

Nov. 29kci ílorenczi hirek szerint a’ modena s toscanai 
sergek, egy a’ két kormány közt létesült egyezség következté
ben a’ határszéli pontoktól kissé viszszavonultak a’ kölcsönösen 
uralkodó ingerültségnél fogva könnyen származható öszsze- 
közésüL elkerülésére. Sót ha jól értesülvék a’lapok,remél!het- 
ni, miszerint a’ toscanai ’s modenai kormányok megegyeztek a’ 
fivizzanoi birtok megszállása miatt eredt meghasonlás békés 
kiegyenlítésére ő szentségét a’pápa és szardíniái királynak köz
benjárókul megkéretésök iránt.Az anyaulasitás által már megelőződnek vagy eldön- Olvasóinkra nézve érdekes lesz tudni, mimódon jutott

Iso szám. É R T E S Í T Ő .
3868. sz. I I 5 r d  e t ó s. gu]íaí vi,*£osan Nézzék  ki.

„ , í A lényeges kellékek ezen szolgálat
A felsőbányái crczkcmlő (Probierer) körül következők: 

ni lom ás betöltésére csődület hirdet lelik Jó sikerrel végzett bányász - akadc-
ollyképen, hogy azok, kik ezen hivatalt el- mini isméretek; bcbizonyiloit ismeretek 
nyerni óhajtják, Írásba foglalt folyamodva- a’ vegytan és érezkémlésben (Docimasie) 
nyaikat jövő l848dik esztendei január hó valamint a’ számvetésben, ’s végre tudása 
20kaig (húszadikáig) nyújtsák b e , mclly- a’ hazában divatozó nyelveknek, 
ben életkorukat, végzett tanulvanyi szakjo- Ezen állomással öszsze van kötve a’ 
kát, eddig tett szolgálataikat, valamint min- napdíjszabály lOdik oszlá'ya ’s évi tize
den érdemeiket, ’s ezen (felsőbányái) ke- tés fejében _ _ _ _ _  452 ft. 
rületben létező minden oldalról) rokonsá- kanezollariai pénzül -  -  _ 10 —

Szerkeszti H e l m e c z y  Mihály.  —  Nyomaiig Ti

szálláspénzül -  3 0 — kezdődik, ’s végre óvadéki (Cautio) pénz
’s végre a’ beváltáshoz szükséges f  jében 200 fit. Kelt Nagybányán, deccmb.
eszközök beszerzésére kárpótlás Okán 1847.
czim alatti osztály-illetékül -  -  250 — A' nagybányai hír. inspectoralvs föhicalala
két esztendőre, mclly 1847ki October Kitől ' állal. 3_3

L ó -  ós s z a r v a s in a r h a -a r v e r é s .  A ’ megboldogult egri patriarka-érsek töme
géből j. 1S4S. Jan. 10,11 és I2én Egerben 38 darab részint mén, — részint hintés és igás 
lovak, ezeken kívül 19 darab ménesbeli ló; továbbá ugyanakkor és ugyanott 19 darab felső 
ausztriai finom faj telién, bika és hornyii, és 24 darab igás ökör ; —  Január 13án és követ
kező napokon pedig Puszta-Szikszón 2ö darab szinte feiső ausztriai finom fajtehén, bika és 
bornyu, — 83 darabból álló magyar faj fejér gulya, és 54 darab igás ökör nyilványos árve
rés írtján fognak eladatni. Kelt Egerben december 22feén 1844. — 2 - 3
a t t h e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 453 szám.



F O G L A L A T .  Magyarország és Erdély. (Az ősiség ügyében. 
—Budapesti napló. T ö r v é n y h a t ó s á g o k :  A bauj, Fejér, Komá
rom, Esztergám, Nyitra és Szatmármegyék közgyűléseik- — Rágalom 
és czáfolat Kassáról.)

K ü l f ö l d .  (Amerika, Anglia, Francziaország, Németország, 
Schweiz.)

Értesí tő.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Az ösiség  ügyében. (Némelly törvényhatóságok ál

tal országgy. követeiknek adott és hírlapok utján köztudo
másra jött utasításokra, a’ kormány által ugyané’ tárgyban 
előterjesztett törvényjavaslatra észrevételek.) Vannak tör
vényhatóságok, mellyek a’ „sicuti possidetis“ kifejezés által 
mindent azon állapotban kívánnának meghagyni, mellyben 
a’birtokok mosUéteznek’s nemcsak jövendőben minden ősi- 
ségbül támasztható perindítást, de még a’ fenálló, akár örök
eladást érvénytelenítő, akár régi öröködési, vagy zálogos 
pereket is rögtön megszüntetni óhajtanának.

A’ királyi előadásokkal ez érdemben előterjesztett tör
vényjavaslat szerint a’ fonálló perek megszüntetendőknek u- 
gyan nem tűzetnek ki, sem az újban fölveendők nem tiltatnak 
e l , állásaikhoz képest azonban ezekre nézve oily próbák 
előadása kívántatik, mellyek az eddig fenálló törvények által 
nem rendeltettek, ’s mellyek hiánya miatt a’ perek legna
gyobb részét már megsemmitettnek tekinthetni,miután kevés 
per fog azon állásban találtatni, mellyben mindkét tábla a’ 
kereset alá vett tárgyat már megítélte volna, ’s kevés fog lé
tezni, mellyekben a’ peralatti javakra nézve a’felperes királyi 
adományi minőséget mutatni képes legyen.

A’ törvénynek visszaható erőt adni nem lehet, és a’ tör
vényhozó testületnek szem előtt kell tartani, hogy az állo
mány egyes polgárai tényeiket a’ fenálló törvényekhez alkal
mazván, sérelmeik orvoslását ugyanazon törvény szerint esz- 
közölhetőnek joggal reméllhetik,midőn tehát az újabban ho
zandó törvény által sérelmeik orvosolhatásától egészen meg- 
fosztatnának, vagy olly próbák előadására utasittatnának, 
mellyeket az eddigi törvények nem kívántak, törvényben hely
zeti bizodalmok csalódnék, mit, mint a’ vagyon- és személy
biztosítás alapja megrenditését elmellőzni a’ törvényhozás 
főbb teendőihez tartozik; a’ polgárokat tehát helyes és igaz
ságos követeléseiktül rögtön elmozdítni, vagy őket ezen ke
reseteik kivívásában az eddigi törvények által rendelt pró
báknál bővebbek és sulyosbak előadására szorítani, annyit 
tenne, mint az eddigi törvényeknek az elmúlt időkre ’s ese
tekre is érvénytelenségét kijelenteni ’s az egyes polgárokat 
ebbeli törvény engedte jogaiktól megfosztani, melly a’ leg
érzékenyebb sérelem volna.

Főképen a’ zálogokra nézve, akár legyen a’ zálogle
vélben bizonyos évszám kikötve, akár ne legyen, mert az 
minden esetre a’ szerződő felek közt meg van állapítva, hogy 
midőn a’ zálogba adó a’ zálogbavevőnek zálogjószágra adott 
pénzét maga, vagy utóda leteendi,a’ zálogbirtokos az ideig- 
óraig birtokába vett jószágot visszaadni tartozzék: —  mind 
ezen, a’ szerződő felek által tett ésáltalok különösen elfoga
dott kötésnél, mind a’ hármas könyv 1 ső része 8 l  ik czíme, ’s 
a’ döntvényekben az elidősülésrüli lső  szám alatti Ítéletnél 
fogva a’ zálogok az elidősüléstül felmentetvén, a’ tulajdonos 
joga minden időre fentartva épségben áll, kit tehát arra, hogy 
tulajdonát a’ zálogbirtokostól becsüárban megvegye , szo
rítani semmi joggal nem lehet, miután az állomány nincs azon 
helyzetben, melly az egyes polgároktól tulajdonosi jogaik 
feláldozását kívánhatná, a’ zálogbirtokos pedig különben is, 
— főkép a’ régibb zálogokat, nagy uzsorával’s tetemes ha
szonnal bírta úgy, hogy vannak esetek, mellyekben a’ zálog
birtoknak évi jövedelme a’ rajta levő zálogösszeget sokszo
rozva felülmúlja.

Hogy tehát mind az egyes polgároknak jogaik sértetle
nül fentartassanak, mind az állomány részérül a’ birtokbiz— 
tositás és hitelalap—szilárdítás eléressék, szükséges, hogy 
meghatározott számú évek állapíttassanak meg, mellyek alatt 
mindenki keresetét a’ most fenálló törvények szerint, mellyek 
paizsa alatt a’ szerződvények köttettek, megindítsa ’s bevé
gezze, valamint a’már folyamatban levők is végkép elintéz— 
tessenek, mi hogy megtörténhessék, és a’ törvénynek elmul- 
hatlan foganata legyen, szükséges a’ perek folyamát ren
dezni, melly körülbelül illyképen történhetnék, hogy :

a) A’ bíróság, melly előtt a’ per fölveendő, pontosan 
határoztassék meg.

b) A’ záloghiró testületek, v. közbirtokosság,fejenként 
idézendő,’s ez a’n. mélt. kir. helytartótanács utján köröztetés 
által tétessék meg.

által úgy is képviseltetnek, kik áltál a’ per létéről értesittetnek.
d) A’ felperes mindjárt per-fölvételkor tartozzék kö

vetelése bebizonyítására megkivántató minden okleveleit tel
jes hitelességben előadni,

e) Az alperes, mellőzvén minden, akár a’ bíróság, vád
levél, vagy ügyut, akár a’ perlekedhetés elleni kifogásokat, 
azonnal a’ peres tárgy érdemében tartozzék védelmét meg
tenni, mellyre

f) A’ felperes, meghatározandó idő alatt, szóváltását 
megtevén,

g) Az alperes, szinte kitűzendő idő alatt arra védelmét 
adja be, mellyek után

h) A’ per bírói Ítélet alá vétessék ’s a’ beadástól számí
tandó, legfölebb, félév alatt a’ bírói ítélet meghozassék.

i) A’ fölebbvilel birtokból engedtessék meg, de csak 
egy bíróság elibe, melly a’ hétszemélyes tábla lehetne, hová 
a’per eredetiben küldethetnék el ’s ottan félév alatt ítélet alá 
vétessék.

k) Sem tiltakozásnak, sem viszszaüzésnek, vagy ellen
állásnak helye ne legyen.

]) Viszszajövén a’per az első vagyis perbenjáró bíró
sághoz, a’ végrehajtás azonnal a’ kitűzendő határnapon, 
melly a’ feleknek a’ b) alatti, vagy szokott törvényes mód sze
rint tudtokra adatván, haladék nélkül történjék meg. —  Kelt 
Sopronyban dec. 19kén 1847dik évben. Ch. M. tb.

B U D A P E S T I  NAPLÓ.
Az uj’[óv irodalmi tekintetben is meghozá újdonságait, 

mellyek közt első helyen kell említnünk egyik munkás írónknak 
K o rp  o na  y János cs. kir. gránátos főhadnagy, és magy. aka
démiai tagnak „Hadi  f ö 1 d i r á s“ czimü igen hasznos ’s alapos 
tudománynyal öszszeirt munkája második kötetének I. részét, 
melly Kecskeméten Szilády Károly betűivel nyomatott. E’ kor
szerű munka kivált jelen átalakuló időben, midőn a’ hadi dolgok 
terhes állásán is könnyitni feladatunk, minden jó magyarnak 
legillőbb uj észtéi emlékül szolgálhat.

Hartleben K. A. tulajdonkép pedig megjelent b. K e m é n y 
Zsigmond Gy u l a i  Pál czimü regényének V. kötete is, mellyel 
e’ terjedelmes regény be van fejezve. Ára az öt kötetnek 5 pfrt.

Egy n e v e l é s  b a r á t t ó  1, „E 1 em i o k t a t  á s tan “jelent 
meg a’ kir. egyetem betűivel; melly czélszerü dolgozatra az e- 
lemi oktatással foglalkozó tisztelt egyedeket, tanítókat ’s intéze
teket ezennel figyelmeztetjük.

Végre az illy alkalmakkor megjelenni szokott sokféle nap
tárak közül kettőt—mint ajánlásra különösen méltókat emelünk 
ki. E l s ő :  „Az első magyar zsidó naptár és évkönyv, 1848dik 
évre, közrebocsátja a’honi izraeliták között magyar nyelvet ter
jesztő egyesület.“ Első évfolyam C h o r i n  Ár on  aradi volt fő
rabbi arczképével, megjelent Länderer és Heckenast könyv
nyomdájában. E’ naptárban a’magyarhoni zsidóság száma, élet
állapota, ’s foglalkozási módja értelemmel ecs eteltetik.—A’ m á
s o d i k :  „Budapesti utasító, — Közhasznú időm 1848. szökő 
évre“ első évfolyam, kiadja B 1 as-k o v í c s Sándor, nyoma
tott Budán Gyurián és Bagó betűivel. Á r a :  egy  ezüs t  fo
r i n t .  Ez tán kissé sok, habár sokat foglal is magában a’ nap
tár;—mert versenytársai ugyanazon tartalommal 10—20 pkron 
áruitatnak; ezt kiadó ur figyelembe vehetné. [Q-

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G O K .
Abauj. Megyénknek dec. Í3tól kezdve egy hétig 

tartott közgyűlése a’ két túlságos párt küzdő téré volt, 
mellyen mindkettő felhasznált minden módot hatalma tá
mogatására. Ha mindkét párt a’ mívelt lelkűkhez ’s becsü
letes hazafiui szándékhoz illő capacitatio terén maradan
dóit: úgy csak örülnünk lehetett volna a’ győzelmen, b á r-  
melly részrehajlóit legyen is az; de miután első szeren
csétlen például megyénkben, tanácskozó teremünk e’ te
kintetben eddig szűz falai megfertőztettek a’ jó indulatu 
ugyan, de tudatlan tömeg felhasználásával, kiknek borral 
megvesztegetett míveletlenségök ’s a’ szabadság örve alatt 
lelánczolt véleményük vettetett az ész mérlegébe pótlékul, 
hogy az indokok hijányában a’ kisebbség zsarnokilag le- 
czibálhassa magához az igazság serpenyüjét,—  a’ hiúság- 
gúnyos kaczajával hirdetendő e’ szavakat: „miénk a’ hata
lom és dicsőség: illy esemény után csak fájdalmas érzé
sektől szorult kebellel tekinthetni megyénk jövőjére, melly
ben a’ pártok keserű tusáinál, ’s a’ köz- és magánügyek 
háttérbe szoríttatásánál egyebet nem láthatni.

Gyűlésünk első napján inditványozá fő kormányzónk, 
hogy ámbár követeink azon köztudomássá vált tettük felől, 
melly szerint a’ válaszföliratnak a’ pesti szerkezet szerinti 
felküldése mellett szavaztak, tudósítást nem küldöttek; mind- 
azáltal szükségesnek látná, hogy a’ megye illy nagyfontos- 
ságu tárgyban adjon olly utasítást, melly a’ többség szel
lemének hív kifolyása legyen. Az ellenzék a’ követek sze
mélye ellen irányzottnak vélvén az indítványt, a’ leginge

rültebb kedélylyel kezdé meg a’ vitát.Kifejtetett a’ mosonyi 
és pesti szerkezet közti különbség ’s kevés idő alatt nem 
lehetett egyebet hallani a’ teremben e’ két szónál: Mosony, 
Pest. A1 nagy zajban szóhoz senki sem jöhetett,mire a’ zavar 
nőtten nőtt, a’ jobb oldalnak csaknem rajoskodásig túlzó 
conservative, 0. tb. a’ karzaton hallgató szentandrási 8 köz
nemest leintegette ’s miután az ezek által is élesztett lár
maközben a’ baloldalról az egyszerű szavazat sürgettetelt, 
az elnök nagy bajjal szóhoz jutva kívánta, miszerint azok, 
kik a’ mosonyi szerkezetet pártolják, a’ terem jobb, kik 
pedig a’ pestit, a’ terem bal oldalába vonuljanak. És a’ ren
deletnek mindkét párt engedve, lön költözés; ’s miután a’ 
jobb oldalon szemmel láthatólag is majd háromszorta több 
egyed állott: a’ mosonyi szerkezetre kimondatott a’ több
ség. Ekkor a’ nagy kissebbségben maradt ellenzék harag
jában felszedé sátorfáját ’s mind egy lábig kiment a’ te
remből, azt adván okul, hogy bár többen voltak közülök 
szólásra följegyezve, még sem hallgattattak ki. Távozók
kal csendben folyt a’ tanácskozás a’ választványi munkálat 
felett; és az adó szent ügye, melly a’ választványban nagy 
többséggel elfogadtatott, az ellenzék nyakasságának áldo
zatul esett. Veletek uraim ’s általatok is, ha jót akartok. De 
csak azért, mert egy kérdésben vesztetek, martalékul adni 
minden jót a’ tespedés mocsárában herélkedőknek! ez bűn. 
Vagy talán azért mentek ki önök a’ teremből, nehogy azon 
8 köznemes meghallja adó felőli véleményüket (mint önö
ket sokan gyanúsítják) ’s ez által valahogy hírükben ve
szítsenek azon nép előtt, mellynek többségét önök minden 
áron kezükben tartani olly igen óhajtják? Úgy urak önök 
csak üzérkednek az ellenzéki névvel.—  Szép volt látni e’ 
napon sok maradi táblabirónak a’ 8 köznemes előtt föltűnni 
törekvését, kik közül különösen fönemlitettO— sz táblabiró 
roppant tűzzel— ■mintha Győr alatt harczolna— elmondta 
hogy holmi auburni (mond a u) tomlöczépitésre akarnak 
bennünket megadóztatni, hol pecsenyével tractálják azo
kat, kik lovainkat ellopják, *) hogy továbbá azért akar
nak sokan adót, hogy házaink tetején vasutat csináljanak, 
hogy Éjszakamerikában senki sem fizet adót, még sem tud
ják hova tenni pénzüket ’sat.**)

Második napon az ellenzéknek a’ tisztválasztást kö
vette két évi elvonulás után ismét megtért vezére J. A. a’ 
főkormányzónak a’ többség megtudhatása körül követett 
modora ellen óvást kívánt jegyzőkönyvbe igtattatni; melly 
indítvány azonban négy óráig folytatott keserű vita után 72 
szavazattal —  mellybe a’ fönebbi 8 köznemes is számíttatott 
—  36 ellenében elvettetett. Ez napon G— k kanonok a’ je 
len nem levők követeik szavazata kérdését az országgyű
lés-rendezésre halasztá —  aránylagos szavazatot kívánt 
adatni a’ káptalanoknak, de az e’ feletti vita más napra ha- 
lasztatott; ’s miután az ellenzék fönebbi megtért vezére 
elég szerencsétlen tapintattal vallásos térre vitte a’ kér
dést, és a’ status-quot meghagyatni kívánta, a’ párt más ve
zére pedig C— i a’ szavazatot megtagadtatni kívánta, ’s az 
illy különböző nézetek fölött a’ vallásos féltékenység gya
núsító ingerültségével folytatott tanácskozás az nap be nem 
fejeztetett: az ismét csütörtökre tétetett át. És ezen nap az, 
mellyre elmondhatjuk: „excidat illa dies aevo.“ Az ellenzék 
által behozatott70 köznemes a’ legszebb rend és csenddel 
foglalt helyet a’ bal oldalon’s a’ nélkül, hogy egy szót szólt 
volna: az egész napi tanácskozást türelmesen végig hallgatá; 
legfölebb egy pár éljen-kiáltással rótta le szegődségét. —  
A’ tanácskozás, mellyben a’tiszt, egyházi rend szép szónok
lati majd vég-nélküliek valának, ismét más napra halaszta- 
tott; és ez napon a’ népszerűség igazolásául behozatott tens 
Rendek szép sorban hajtattak az alispánhoz m agokat—  vé
leményük kijelenthetése nézetéből föliratni. Az elnöki szóli- 
tásra mindnyájan elmondák, miszerint C— i véleményét pár
tolják. A’ szónoklatok azonban mind egyre folytak ismét ’s 
miután sokan nyilványiták a’jobb oldalon, miszerint még szó
lam kívánnának: a’ tanácskozás szombatra tétetett át. Ekkor 
már a’ Kassán lakó nemesek és oklevelesek is nagy számmal 
megjelentek a’ névjegyzékeket négy példányban szertehor
dott megyei hajdúk hívására, ’s mind a’ mellett, hogy az el
lenzék is újólag gondoskodottSO béres szabad emberről, az 
eredvény az lett, hogy a’ választvány véleménye 155 szava
zattal 149 ellenében helybenhagyatott. —  Hogy ez eredvény 
miképen lehetett igy? az szinte hihetetlen volt, kivált az ellen
zék előtt; mellynek egy tagja meglepetésében óvást telt az

*) Pedig egy pár azon 8 köznemes közül aligha nem he
lyeslé a’ pecsenyés tömlöczöket!

***) Talán a’magyar nemesnek is azért van olly sok pénze 
ugy-é táblabiró ur, mert nem fizet semmit ?

P E S T

kedd január 4kén JELENKOR. 2ik szám 

1848.

t ] ;i’ I,. I P l ,  L,i r ~v -isaniai) kedden cs csütörtökön; .V T á r s a i k o n «  pedig pénteken, mindegyik minden ízben egy egy íven. iMuumueim neiyneu ü szer-
Megjelenik minden‘ áj utcZa ’453dik sz alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kiván-
kesztó ’s kiadó ^ o n o s ^ r i . o g alján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan es jutányosán kezeltetik.

c) A’ kiholt alperes utódai minden emlékeztető idézés 
nélkül tartozzanak a’ perben megjelenni, minthogy ügyvédeik
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oklevelesek szavazata ellen is, mit azonban az elnök az olcsó 
liberalismus megemlítésével ’s más egy pár ellenzéki tag, 
ellenészrevételükkel visszautasítottak. —  És már most uraim! 
szánjanak önök magokba, ’s Ítéljék meg tettüket: nem neme
sebb lett volna é inkább becsületes kissebbségben maradni 
a’ tiszta meggyőződés megnyugtató érzete mellett, mint ma
ga az ellenzék fő vezére által is annyira kárhoztatott mód —  
a’ nyers erő felhasználásával és a’ vallásos ingerültség ok
talan előidézésével homályt vetni pártjokra ’s a’ türelmetlen
ség foltját homlokukra ’s talán felekezetűkre is? Többség
nek is utálatos illy többség, annál inkább a’ kissebbség min
den erőködés mellett is. A’köznép eddig csak a’ tisztviselők 
tekintélyét gázolta le lábaival a’ választási alacsony kortes
kedésnek az urak által felizgatott mámorában; most bevezet
ték önök azokat a’ tanácsterembe ’s egy pár év alatt a korcs
mák padlatin tánczoltatják agyon önök azon tiszteletes ke
gyeletet, melly eddig a’ nép keblében a’ megye név irányá
ban volt; mert ez magát képzelendi megyének, mint kópzelé 
eddig,hogy csákó teremti az alispánt és szolgabirót. Isten
ért urak! ne áldozzák fel a’ hazát a’ személyes bosszú és Ön- 
hitség undok bálványának ! —

Követeinknek adott utasításaink ezek: I )  semmi tárgy 
fölött ne szavazzanak addig, míg rögtön küldendő jelenté
sükre az elnök által legfölebb 8 napi határidőre öszszehivan- 
dó közgyűléstől utasítást nem nyerendnek.2) Országospénz
tárt kívánunk alakíttatni a’ só fölemelt árából és taxákból 
még pedig úgy, hogy ezen jövedelmekre milliókból álló köl
csönöket is fölvennénk törlesztésre (ha t. i. adna valaki) de 
nem vagyunk idegenek szükség esetében a’ kivetés utjáni a - 
dózástólsem.3) Kényszeritett örökváltságot ’s az ősiség tel
jes eltörlését nem akarjuk, ezen tárgyakhoz azonban,— -mint 
szinte az élelmezési, honosítási, kir. városok rendezési t.ja- 
vaslatokhoz részletesen csak akkor szólandunk,midőn köve
teink a’ választványi munkálatokat megküldendik. 4) A’ kap
csolt részeket illetőleg fölvilágositást kívánunk a) miért nem 
hajtatott végre az 1836: 21ikt. ez. b) az 1843ki országgyű
lésre követeket nem küldött hatóságok elleni bírói Ítélet mi
nő sikerrel hajtatott végre ? c) miért hivattak meg azon me
gyék Erdélyország gyűlésére ? 5) Az unitaria vallás tárgyá- 
bani föliratra választ, a’bánya-törvényjavaslatra pedig meg
erősítést sürgessenek. —  b) A’tiszaszabályozás költségei
ben a’ statust és kamrát részesíteni ügyekezzenek.7) Az or
szággyűlési hallgatóság kicsapongásai ellen törvényt sür
gessenek és a’ veriücatio jogát számunkra sértetlenül tart
sák meg. 8) Hitel és kölcsön nélkül 9) Czéhek eltörlése, az 
adózó nép közmunkájával építendő országos útvonalak fen- 
tartására a’ nemességre leendő kivetés utján pénztár-alakí
tást sürgessenek, mellybe a’ külföldi utasok vámot űzetnek.
10) A’ népnevelést következő alapra állítsák: a) a’ földesu
rak által a’ tanítók számára adandó szántóföld b) a’ közala
pítványok pénztára c) a’ várak fentartására fizettetni szokott 
adó, d) ha mind ez elegendő nem lenne: országos ajánlat.
11) A’ büntető rendszert illetőleg múlt országgyűlésre adott 
utasításunkat két pontban változtattuk meg a) a’kir. és hét- 
személyes tábla tagjaira nézve a’ nemesi qualiücatiót nem 
kívánjuk, b) a’ recusatio jogát életbe léptetni óhajtjuk. 12) 
Az elővizsgálatot megszüntetni, sajtótörvényt hozatni és az 
irói tulajdont legrövidebb eljárással teljesen biztosíttatni 
kívánjuk.

Házi adónk jövő évre 55,480 fr. ’s igy 3541 ft. 39 xra 
kevesebb mint múlt évben. Megyénk házának a’ nádor tiszte
letére lett kivilágításáért fizettünk 948 pft. 577/2krt a’ rende
zőnek jutalomdijul 100 pft. Rabunk van elitéletlen 171, elitéit 
118, kik közül ez évben meghalt 43. —  Jövő évnegyedes 
közgyűlésünk 1848ik febr. 21kén,rendkívüli fenyitő törvény
székünk január 17kén,a’rendes törvényfolyam mart. 6kán ve
szik kezdetüket.Dec. 19kén 1847. R e n d e s  lev .

Fejérvmegyének f. e. nov. 25re az országgy. kö
vetek által megküldött k. k. előadások fölvételére alispáni— 
lag hirdetett közgyűlése, váratlan eseménynek lön szülő 
anyja. Z. J. első alispán ur a’ gyűlést megnyitván a’ kk. és rrk 
akarata következtében a’ követi jelentést’s a’ k. k. előadáso
kat olvastatá fel, minek végezte után F. F. k. k. és helyt. tan. 
emelt szót kérvén a’ Rket, miszerint ő felségének mind a’ 
nádormegerősités mind a’ hongyülésnek magyar nyelven 
történt megnyitásáért, mind a’ k. k. előadások korszerűségé
ért, követeik által az alsó táblán csupán üdvözlő ’s minden 
sérelmet és panaszt mellőző felírás fölterjesztését indilvá- 
nyoztassák. Mellőzvén e’ tárgyban kifejtett epés viták leírá
sát az ellenzéknek adott anyautasitásáhozi ragaszkodását, a’ 
conservativ párt által Ígért egyetértésnek tettel is megmu
tatandó fentartását, mellőzve mind ezt csak azt jegyzem ide , 
hogy a’teremben mindenek szeme láttára véghezvitt kortes
kedés által 4 órafolytáig nyújtott vita után, határozattá lón ; 
miszerint országgy. követink mindenek előtt egy a’ hálánál 
és köszönetnél minden egyebet nélkülöző felírásnak ő fels. e- 
libe fölterjesztését indítványozzák és sürgessék. Másnap tár
gyaltattak a’ k. előadások pontonként, a’ kapcsolaljokban 
megküldötlt.javaslatok ’s az orszgy. utasításokat készítő vá-

lasztványnak ezek érdemében adott javaslatai. A’ választvány 
véleménye az anyautasitások szelleme által lévén körülleng
ve egyhangúlag elfogadtatott.

Következett a’ hadd el hadd. A’ tegnapi szerencsétlen 
taktikábul született indítványnak a’ conservativ részrül tett 
minden erőtetés daczára is csak n é g y  szótöbbség általi el
fogadtatása egy tüzes üszköt lódított az ellenzékkeblébe ’s ke
vés híja volt,hogy ez azon békés kötelékeket,mellyek az or
szággy. követek választása és utasításakor a’ pártok egyetér
tése ’s kölcsönös engedélye által fűzettek, hamuvá nem pör
költe; igen a’ tegnapi indítvány által elhintett egyenetlen
ségi mag hamar megtermé a’ viszszatorlás keserű gyümöl
csét, ’s mi tegnap még csak .csira volt, ma már megtelt pár- 
toskodási bimbó, mi egyedül az ellenzék józan engedékeny
sége által gátoltatott meg a’ kivirulásíól.—  A’ k. k. előadá
sok tárgyalása után M. R. azon indítványt tévé, hogy a’ tegna
pi indítvány elfogadtatása következtében az országgy. kö
vetek hálafölirást fognak a’ hongyülésen szorgalmazni, de 
miután ezen fölirásban köszönetén kívül egyéb nem fog fog
laltatni, ő oda kéri utasittatni a’ követeket, hogy a’ k. kir. e- 
lőadásokra teendő fölirásban a’ sérelmek leendő fölterjesz
tését is pártolják ’s a’ kormány iránti bizalmatlanságot is az 
előadásokra fölküldendő válasziratban kifejeztetni ügyekez- 
zenek. Az indítványt követte nem parlamentáris tanácskozás 
folyamát hely szűke miatt elhagyván csak azt érintjük, mi
szerint a’ terem fele megtelt az ellenzéknek nem pénzért 
hanem jó szándokbul bevándorolt elvfeleivel ’s részére az in
dítvány kivívása’s a’ tegnapi határozat compromittálása bi
zonyos,dehogy megmutassa, mennyire méltányos az őt com- 
promittálni akart conservativ rész iránt ’s egyszersmind 
hogy tanúsítsa, mikép nem hamarkodik kormányfelőli véle
ménye kimondásával, az indítványt illy változtatással emelte 
határozattá: Követ uraknak gondul tétetik, miszerint az anya- 
utasitásokhoz híven a’ k. k. előadások érdemleges tárgyalá
sába mielőbb ereszkedvén, a’ legelső érdemleges válaszfel
iratban mind az előleges sérelmek, mind pedig e’ megye által 
illyenekül ismert újabb sérelmek fölterjesztését is sürgessék. 
Első alispánunk az elnökséget minden részrehajlás nélkül 
szerencsés tapintattal viselvén, sokat tön a’ heves szemé
lyességekkel is bíbelődő tanácskozások szeliditésére ’s le- 
hangolására. R. 1.

K o m áro m  megye nov. 28kán 1847. * ) Ghyczy Kál
mán volt első alispánunk elébb ugyan személynöki, később 
nádori itélőmesterré történt kineveztetése Komáromm.ében 
részleges tisztujitásttön szükségessé.Törvényeskötelességé- 
nek eleget teendő főispán ő nagyméltósága nov. 25ére tűzte 
ki a’ tisztujitás határidejét. Több év múlt el, mióta Komárom 
megyében illy alkalomkor a’ választási téren mérkőzés nem 
kisértetett meg, ’s e’ mostani választás olly szerencsés le
heteti, hogy a’hivatalokat elnyerni óhajtók vágytársakkal nem 
találkozván, korteskedés nélkül is kielégitheték vágyaikat; a- 
zonban csupán mulatságbólé? vagy félelemből? nem tudhat
n ia ’ korteskedést egé.sz erővel űzték olly eredvénynyel,hogy 
nov. 25kére mintegy 2500 választó jelent meg a’ csendesen 
véghez menendő tisztujitásra. Főispán ur ő exc. rövid üdvözlő 
beszédét befejezvén G. K. volt első alispánunk érzékeny szó
noklattal mondott le hivataláról, ’s megköszönte a’ rr. bi
zodalmát, mire főispán ur ő nagymélt. válaszolt ’s ezek után 
első alispánságra megtevén a’ candidatiót, egyhangúlag 
ilj. Pázmándy Dienes választatott meg, e’ szerintmegürülvén 
a’ másod alispánság,a’rr.kivánságára óvás mellett főispánul' 
azt is választásra bocsátotta, megtevén a’ candidatiót ’s egy 
akarattal Halasy Eduárdur választatott másod alispánná. Ek
kor T. Zs. óvást tett a’ főispán ur azon tette ellen, hogy a’ 
másod alispánságra protestáns egyedetnem jelöltki,’s a’ rr. 
ezután uj teendőikhez fogtak, nevezetesen K. L. tb. urm eg- 
emlité,hogy az árvás ügyek országgyűlés alatt,midőn egyik 
alispán ur hivatalát követsége miatt nem viselheti,hátrama
radást szenvednek, kérte a’ rendeket orvosolnák e’ bajt az 
által, hogy árvás küldöltségi elnököt választanának —  ő a’ 
rendeknek M. Zs. tb. urat ajánlja, —  erre nagy zaj kereke
dett,mert mindnyájan akartunk helyettes alispánodé azon kü
lönbséggel , hogy sokan teljes activitással minden alispáni 
foglalkozásra, némellyek pedig csak az árva ügyekre ’s né- 
mellyek M. Zs. urat, a ’ többség pedig Sz. D. urat. Röviden 
a’ nemesség általányos kivánatára a ’ S, párt föllépte segít
ségével ’s indítványával Sz. D. ur teljes activitásu helyettes 
alispánnak megválasztatott a’ P. és H. állal behozott 2500 
választó nemesség által.

Bezárásul még ezt említem meg, hogy a’ P. H. érde
mes levelezőjit •—  S. A. és K. F. urakat, mint dudorait a’ 
nemesség a’választási csatatéren jól elpántolta.

K o m á ro m  dec. 18. Közgyűlésünk dec. 13kán vette 
kezdetét másodalispán ur elnöklete alatt. Beköszöntő beszé
dét tisztelt elnök ur háromfelé osztotta; először: politikai el
veire nézve ígérte, hogy e’ megye folyton szabadelvűnek

*) Csupán országgyűlési tudósitásihk halmaza miatt késett el 
eddig,midőn is azt az ez után következett közgyűlési tudósí
tással együtt közli a’ S z e r k.

bevallott iránya támogatásán fog igyekezni; 2) e’ megyében 
létező pártokat kiegyenlíteni, ’s a’ régi barátságot helyre
állítani iparkodandik; végre 3)az adminisztratiótjavítani fog
ja, mire felhija tiszttársai buzgó közremunkálását. Ezen je
les beszéd tartalmát tetté érlelni mind a’ három tekintetben 
még e’ közgyűlés folyama alatt buzgott szeretett másodalis
pánunk. —  Az elnök beszéde után tüstint országgy. köve
teink jelentése olvastatott föl; erre hoszszasb vitatkozások 
támadtak; de miután tudom,hogy most a’lapok érdekessé
gét minden olvasó az országgy. tudósításoktól várja, a’ szó
nokokat a’ vitatkozás mezejére nem kisérendem; csupán a’ 
történtek kivonatát adandóm. Vitatkozási tárgyul fölhoza
tott Mosony követének azon előadása, mellyben az alsó-tábla 
tagjai közt sok ezudarnak létezését állítja, kikmarezona kép
pel úgy beszélnek, mintha németet akarnának enni, pedig 
zsebükben az instántia. Komárommegyébenigen sokan sért
ve érzék magokat azáltal, mert követeik által ők is érdekel
teinek illy sértegetésekben, pedig ők ezudar követeket egy ó- 
raig sem tűrnének képviselőkül, azért szerették volna, ha a’ 
nagy gróf megnevezi az instántiásokat. Azonban sokan dis— 
serálni ugyan szerettek e’ tárgy felől: de utasítást e’ tárgyban 
követeiknek adni még sem akarván a ’ vita befejeztetett.—

A’ városok tárgyában utasításunkat következőleg mó
dosítottuk: ha eddigi utasításunk többséget nem nyerne, úgy 
iparkodjanak követ uu. a’ belrendezés elmellőzésével a’ vá
rosoknak országgyűlési szavazatukat viszszaszerezni; csu
pán a’ követválasztási és utasítási rendezést kötvén ki con
ditio sine qua non-ul.

Ezekután a’ többi országgy. tárgy, az országgy. uta
sításokkal foglalkozó választványhoz utasittatván, tanácsko
zás alá fölvétettek a’ kanczelláriai parancsok és megyei le
velezések; de ezek közt a’ nagy közönséget érdeklők nem i- 
gen lévén: rövideden megemlítem a’ helytartótanács azon 
rendeletét, melly hozzánk a’ komáromi hid leszakadta tár
gyában érkezett; ugyanis ezen intézvény felhí bennünket, 
hogy vizsgáljuk meg ’s adjunk véleményt: kik és mennyire 
legyenek bűnösök a’ komáromi hid leszakadtaért, midőn fens, 
nádorunk hozzánk utazott? Ezen igen kebelrázó tárgyat a’ rr. 
komolyan óhajtván megvitatni, nevezetes számú küldöttség 
neveztetett ki, úgy azonban, hogy másnap véleményét a’ t. 
rrnek bemutatván, a’ rr. határozhassanak. Minek eredvénye 
lón: a’ küldöttségivélemény nyomán a’ t.rendek elhatározták, 
hogy megyei főügyészök a’ várost mint egyes földesurat per
be fogván az 1723: 15. tezikk értelmében a’ kifejteit perből 
ítéljen a ’biró a’ városhidvámi privilégiuma fölött; mi pe
dig a’ vizsgálat nyomán kiderülő egyes városi tisztviselők 
vagy személyek büntetését illeti: azt a’ t. rr. hatóságuk alá 
nem tartozónak kijelentvén, azt is kimondották: hogy a’ vá
ros sem lehet biró,miután maga fölött senkisem biráskodha- 
tik, ’s igy a’ vizsgálatot a’ t. rr. a’ nm. helytartótanácshoz föl
terjesztvén, az által ő felségét delegatum judicium-rendelés 
végett alázatosan megkérték. Th a l y  Zsigmond.

g  Eszterganivármegye határozatlag országgyű
lés alatt hónaponkint közgyűlést ta r t , illyen vala m. főis— 
páni helyettesünk elnöklete alatt dec. 7 és 9kén, midőn kö
veteink jelentéséből hivatalosan értvén, hogy a’ magyar ki
rály trónján hív nemzetéhez magyar hangokon szólott, a’ 
kk. és rr. egyeteme kitörő éljenzések közt elhatározták,hogy 
ő felségének ezen atyai kegyelme az unokák örömére örök 
időkre a’ jegyzőkönyvbe hódoló hálával jegyeztessék föl. 
— Nemkülönben István főhghez a’ nemzet lelke szerinti uj 
nádorhoz üdvözlésül—  a’ választvány általi üdvözlettül csak 
azért álltak el a’ kk, m ertbokros foglalatosságit méltányol
ván a’ hazának szükséges drága perczeit elfogni nem akarták 
—  magasztos föliratot határoztak. ’S midőn illy szivemelő 
ünnepet üllt Esztergám közönsége, dicsőíthette volna é azt je— 
lesbben, polgárilag erélyesebben, mint egy részt a’ föls. ap. 
király atyáskodását hódoló tisztelettel üdvözölve, másrészt 
a’ trónon lebegő haladás zászlóját követve, a’ haza fölvi
rágzását óhajtva ’s az adózó honfitársak sorsát enyhíten
dő és szeretetét,’sigyminden jóbani közremunkálását kiví
vandó, a’ közteherviselést elvállalva? Esztergammegye ren
déi a’ lelkesedése’ pillanatában, egy szóval és lélekkel a’ 
ház i  adót  a’ k ö z n é p p e l  együt t  v i s e l e n d ő l e g  el
vál l a l t ák;  ki volt ugyan már előbb jelentve, hogy a’ köz
teherviselésben részt akarnak venni ’s ez utasításul is ada
tott; de nem akartunk vágyakat ébreszteni, mellyek teljesülé
sét nem reményleltük; ám de 3 l megye a’ házi adó mellett 
nyilatkozván, mi is örömmel csatlakoztunk eliez, e’ mel
lett az ország külön szükségeire is szívesen áldozandunk; 
mert —  hogy boldogult prímásunk múlt országgyűlési nyi
latkozatával éljünk — „Isten és emberek előtt igazságos, 
hogy ki a’ haza javaiban részesül, az a’ közterhekben is 
részt vegyen.“  Adja az ég, hogy az adó eszméje n e m z e 
ti h i t t é  alakuljon, és a’ hozandó törvény foganatosíttatván, 
üdvös gyümölcsöket termeszszen.— Ezután követ uu. utasí
tása nyomán a’ vá l a s z t ö l i r a t  lön tanácskozás tárgya ’s 
jóllehet találtattak, kik a’ pesti indítványt gyámolították, ’s 
jóllehet a’ liorvát ügy már kétszeri vita után sem találtatott
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sérelmesnek, ügy az administratori rendszer sem, mégis szó
váltás után sikerült nevezetes többséggel előbbi utasításun
kat m egtartani,’s igy a’ mosonyi indítvány szabatott követe
inknek pártoltatásul. Eközben fordult elő egy kis kietlen in
termezzo, mert a’ magyar szereti a ’ paprikás ételt ’s ollykor 
kés hegyére sem néz, amúgy hevenyében, szinte ki menydör- 
gi a’ szót; ’s lön nálunk is zaj, űscus! és actio! és pro et con
tra hevesb discussio,de biz az A. M. békeszerető derék első al
ispánunk indítványára békés kiegyenlítéssé olvadt. Csak he
lyes a’ gnoma: „mindennek végét tekintsd!“ —  Báró Bal- 
dácsy Antal kir. meghívólevéllel meg nem tiszteltetvén, ez 
követeink által szorgalmaztatik.— Több megye és város kör
levele a’ választványhoz utaltatott.— Ezek után felső paran
csok ’s némelly közigazgatási tárgyak vétettek föl. Többi 
közt érdekes volt hallani néíiányjobbágytelki nemest, kik a’ 
közmunkák alól óhajtottak fölmentetni, a’ nemesi levelében, 
született katonaságában büszke magyar nemest’s annak sa
játságos erőteljes nyelvét hallani élvezet volt, „ha —  úgy
mond —  uram királyomnak aranybetüs, aranypecsétes le
velét fogjuk látni, akkor szívesen megyünk akár fegyver alá, 
akár az országúira;“ törvény lévén, ezen a’ megye termé
szetesennem segíthetett, tapasztalván mégis, hogy sokan a’ 
közmunka-rendező törvényt a’nemességre nem alkalmaztat
ják, e’ kérdéses törvénynek világosb magyarázatátköveteink 
által szorgalmaztatni véltük és határoztuk. —  Némelly va- 
dászattilalmazást kérő folyamodványok fölolvastakor, a’ va
dászatszabályozás került szóba ’s utasításul elhatároztatott, 
miszerint törvény szorgalmaztassék, melly mondja ki, hogy 
ezentúl mindenki birtokán tilos a’ vadászat, fenmaradván 
a’ megyei ragadozó állatok elleni vadászatjog.—  Az egész 
gyűlés bölcs vezérletnek örvendve, szerencsésen fejezte
tett be. —

Esztergammegyében két nevezetes hölgyet vesztettünk. 
Egyike R e v i c z k y  Hortenzia kisaszszony, revisnyei Re
viczky Károlyfőszolgabiránk erénydús leánya, ki egyidőig 
hevesmegyei Ludason rokonkörben tartózkodván,ideglázkö- 
vetkeztében élte viránykorában költözött jobb világba. E’ ha
lálozást azértteszszük közzé, mert a’ boldogult ritkajelessé- 
gü hölgy, nemének egyik remeke vala, kit egész megyénk 
hőn tisztelt életében,’s mélyen sajnál halálában. N. 20kavolt 
halála napja. Adjon isten sok illy jeles honleányt a’ hazá
nak, kik környékök boldogságára hatván, sirjokra— m intje- 
lenleg Hortenziánk— a’ közáldást megnyerjék! Továbbá me- 
gyénkbeli Béla helységben szinte gyász uralkodik, hol a’ 
kastély aszszonya végezte be élte pályáját, kéthelyi báró 
H u n y a d y A n n a  aszszony, csillagkeresztes hölgy, előbb 
Z e r d a  h e l y i  Pál gr. b. tit. tan. ’s Esztergám vmegye fő- 
ispáni helyettesének, 17 év óta pedig b. B a l d á c s y  Antal 
űr hitvese, kinek előhaladt korát sorvasztó idegláz nov. 25én 
zárta be, a’ haldoklók szentségeiben példás részesülte után. 
Tág, kivált törvénytudományi (ritkaság!) őstörténeti ismé- 
retei, türelme ’s egyéb ritka tulajdonai sok lisztelőjit cső- 
diték temetésére nov. 30ki délutáni 3 órára ugyan Bélára , 
midőn Jaross Vincze esztergami kanonok ur teljes díszben és 
ahitattal áldotta meg tetemeit, és sokan az udv. kápolna sír
boltjába kisértük szlvreható zene mellett.—  Az engesztelő 
gyászajtatosság ugyanott folyó dec. 14dikén tartatott.—  
Béke hamvainak! r. 1.

Nyitramegye. Folyó évi dec. 13kán kezdődött évne- 
gyedes gyűlése megyénknek. Nagy volt a’ hiány közérdekű 
tárgyakban; sem valami e l ő k e l ő  megyei körlevél, sem 
az országgyűlésről valami f űsze r es  követi jelentés nem ie
peit meg bennünket. Azonban az első napi ülés mégis kisebb 
érdekű megyei levél ’s egypár kurta követjelentés körül for- 
ga. Nevezet szerint országgyűlésről a’ válaszfölirati, azadó- 
és örökváltságbeli alsó táblai üzenetek küldetvén meg kép
viselőink által, egy ellenzéki tag azon való aggodalmát fej
té ki, miszerint az utasítási rendszer term észete’s igényeivel 
nagyon ellenkezni véli az olly követjelentéseket, mellyekben 
csak ekép adatik tudtul a’ megyének az alsó tábla munkál- 
kodása:„ez ’sez  t á r g y a z  o r s z á g o s  ü l é s b e n  e l f o g a d 
t a t o t t ,  vagy ke r e s z t ü l  me n t  p unc t um. “ Ezen modor 
szóló szerint igen meztelen, igen is egyszerű; e’ mellett a’ 
megye épen nem jővén annak tudomására: vájjon különösen 
az ő képviselőinek is, és minő szavazatával ment az illető 
tárgy keresztül, ennélfogva az utasítási jog (melly pedig nem 
egyéb, és nem kevesebb, mint a’ n e m z e t  legfőbb tör
vényhozói hatalmának ’s egyúttal legfőbb ellenőri hatalmá
nak is páratlanul jeles eszköze) a’ megye által épen nem 
gyakoroltathatik valósággal. Indítványozza ezeknél fogva, 
hogy követeink végzésleg oda köteleztessenek,—  miszerint 
úgy a’ ke r ü l e t i  ü l é s e k n e k ' —  mint mellyek l836ki or
szággyűlés óta tulajdonkép az o r s z á g o s  ü l é s e kné l  is na
gyobb fontosságuakká fejlődtek— 'Valamint ezeknek meg
állapodásiról akkép tennének mindig jelentést, hogy egy
szersmind saját szavazatuk is, még pedig lehetőleg okada- 
tolva jusson a’ megyének diplomatikai tudomására. Ha már 
az utasítások csak elveket foglalnak magukban, ’s részletek
be nem bocsátkoznak, vagyis ha a’ megyék képviselőiket már

előleg mérték fölött megkötni nem tárták helyesnek, bizonyo
san az utólagos ellenőrzésről sem nem mondtak le, sem le
mondani alkalmasint nem fognak soha: már pedig az utóla
gos ellenőrzés t e r mé s z e t e s  postulalumának tartja szóló 
azt, hogy a’ követ —  kivált ha netalán legkevésbbé is eltér 
utasítása szavaitól, mikénti szavazatárul okadatos jelentést 
tegyen küldőinek, kik az országgyűlési naplót egész liosz- 
szában mindnyájan sem nem olvashatják, de nem is olvassák. 
Aztán a’ követ iránt is csak úgy tarthatják meg folyton a’ bi
zalmat saját küldőji,—  ha amaz mikénti szavazatával ezeket 
minden esetben kimeritőleg megismértetni el nem mulaszt
ja; valamint a’ követ maga is csak illyetén nyílt eljárás mel
lett maradhat nyugodt, és lehet bizton a’ netalán alaptalan 
gyanúból keletkezhető viszszahivatás ellen.

E(zen ekkép előadott indítványt némellyek mintegy bi
zalmatlansági votumul magyarázgaták követeink iránt. De a’ 
többség kifejtvén, hogy egy megye maga képviselőji irányá
ban egyáltaljában magasb positioban áll, hogy sem az utasí
tási jog kellő gyakorolhatására irányzottrendelkezései mind
járt bizalmatlanság színét viselnék szükségkép magukon. A- 
zonban— ugymondának,mivel Nyitramegye mind e’ pillana
tig különben is teljesen meg van elégedve követeivel,ha ugy- 
tetszik, nem bánják, akár ollyan praeludium mellett is kiad
hatni az inditványzott magatartási utasítást,hogy tudniillik ,,e’ 
megye meg lévén tökéletesen elégedve követeinek maguk 
helyéni viseletével, c s upá n  az u t as í t ás i  j o g  kel lő és 
r e n d s z e r e s  g y a k o r l á s a  v é g e t t  teszi ezt ’s ezt kö
telességükké.“ Még e’ kötelesség szó sem tetszett egykettő- 
nak; de elnöklő másodalispán kijelentvén, hogy más szóval 
a’ megye nem is élhet követei irányában, erre az indítvány 
végzésül kimondatott.

Ezután Veszprémmegye isméretes levele az alsó táb
lánál! csend és rendet illetőleg olvastatván,—  miután nem 
találtatott, ki az országgyűlési hallgatóság és nyilványos- 
ságnak v e s z p r é mi  mó d o n  eszközlendő rendezését támo
gatná: Uzovics Sándor kamarás is egyedül Csongrádmegye 
első követének nehéz szivfajdalmára akart a’veszprémi szer 
pártolásával némi balzamot önteni. A’ levél a’ megye porá
nak adatott át, más szóval: tudomásul szolgált.

Sopronymegyének tervezett t é b o l y d á j a  ’s o r v o s i  
r e n d ő r s é g e  —  mind amellett, hogy Soprony az egész 
adóügyet’s ezzel az országos pénztárt is kérlelhetlenül elu- 
tasitá, ’s ekkép minden illyes (nem csekély közköltséget i- 
génylő) intézet tervezése által önmagával jött következetlen
ségbe — m indé’ mellett mondom, általunk a’ hazai czélok 
rovatai közé méltányosan fölvétetett.

Szabolcsnak a’ moldvai ’s bukovinai magyarok letele
pítése ’s áltáljában a’ honosítás iránt velünk közlöttt.javas
lati elveit szinte pártoljuk.

A’ hajdúkerület rendeztetését —  ’s igy az ezen rende
zést sürgető körlevél foglalatját —  már a’ kir. városok ü- 
gyével egyetemesen követi utasításunkba foglalók.

Egyéb semmi különös nem került e’ gyűlés szőnye
gére. Jövő évnegyedes gyűlés határnapja 1848 évi február 
28ára tűzetett. Egyébkint jövő január lOkén országos tá r
gyú ülést tartandunk, valamint illynemü ülések áltáljában az 
egész diaetai időszak alatt minden hónap első hétfőjére kitü— 
zettek.—

Nyitrának feltörekvő közszelleme már szomszéd Bars- 
megyét is megihleté. ’S ez ihletésnek ott már positiv eredvé- 
nyeislőn. K ér e s z t ű r y  Józ s ef.

Szaftnál* m egye december 6án kezdődött évnegye
des közgyűléséről röviden, nehogy az országgy. tudósításo
kat megszorítsuk, következőket közlünk. Az első napi ta
nácskozás 1) másod alispánnak a’ megye állopotáróli je
lentésével 2) a’ követi tudósítások felolvastatásával telt el. 
A’ követi tudósítás helyeseltetek ’s egyszersmind meghagya
tott országgyűlési követinknek kijelenteni Szatmármegye 
örömét ő felségének az országgyűlés magyar nyelven tett 
megnyitásáért ’s István főhgnek nádorrá választatása megerő
sítéséért; ezek után a’ szép reményekkel biztató kir. elő. 
terjesztések mielőbbi tárgyalásának megkezdését kötöttük 
követeink szívére az anyautasitáshoz alkalmazkodás mellett. 
Másod alispán jelentése különösen az egészség dolgában a’ 
megye figyelmét igényelvén az orvosok jelentése másnap 
fölvétetett, mellyből a’ rendkívüli halálozás kivált Szamos 
közön szembetűnő vala,hol a’szülöttek számát jóval fölül ha- 
ladá a’meghaltaké ’s az epeláz uralkodott leginkább.— Ter- 
mesztvény dolgában a’ megye éhségtől nem tarthat, sőt 
középszerű terméséből még valamit el is adhat. Beszter- 
czey tb. a’ másod alispánt fölkérte, hogy mivel Máté-Szalka 
környékén a’ tolvajok már ménesben őrzik a’ lopott lova
kat, a’ rablók iránt szigorúbb intézkedéseket adna a’csend
biztosoknak, mire megnyugtató válasz lön.

A’ másod napi tanácskozáson a’ mátészalkai seborvos 
ügye vétetett föl’s hoszszasan tárgyaltatott; tisztujitás előttt.i. 
többen panaszkodtak főisp. és helyettesnél a’ szálkái seborvos 
ellen, azonban ez vizsgálatlanul fel nem függesztethetvén, 
hivatalában fizetésében ugyan meghagyatott, de a’ megerő

sítést, mint maga főispáni helytartó monda, nem tehető, inig 
a’ panaszok meg nem vizsgáltatnak, —  most tehát szorgal- 
maztatott a’ vizsgálásra küldöttség kineveztetni, melly meg 
is történt. A’ seborvosnak vizsgálat előtti meg nem erősitte- 
tését főispáni helytartónak Jaszlrabszky ígnácz rosszalván 
a’ rendeket figyelmeztető, hogy éber figyelemmel kisér
jék a’ főispáni helyettest.

K assa decemberben. R á g a l o m  é s  c z á f o - 
1 a t. A’ jászói prémontrei rendnek több közép tanodán kí
vül, a’ nagyváradi és kassai akadémiák bölcsészeti osztálya
inak ny. r. tanárokkali ellátása is díszes tisztében állván: a’ 
neveztük jeles rend ő felsége legkegyelmesb fejdelmünk eb
beli megtisztelő bizalmának mindenha megfelelni buzgón 
törekedett. Tanúsítják ezt a’ két akadémiának a’ tisztelt rend 
oktatása alatt levő és nagyobb részint azon rend tagjaiból álló 
b ö l c s é s z e t i  kar a i ,  mellyeknek prémontrei tanárai, mint 
teljes akadémiai képzettséggel biró ’s hivatásuk körét lelke
sen betöltő egyedek a’köztisztelet és elismerés csak érdeme
seket díszítő nemesb jutalmát boldogító öntudattal élvezik. És 
a’ tisztelt rend kormánya eddigelé mindig czélszerüen in
tézkedett is a’ végett: hogy a’ két akadémia bölcsészeti karai 
számára—  bármelly netalán megürülhető ’s felsőbb meghí
vás következtében ellátandolt tanszékre minden perczben 
diszszel fölléphető, és sikerrel működhetendő tanárokat ne
veljen, ’s állíthasson elé; ’s ezt tennie szoros kötelességé
ben is állott és álland addig: míg a’ legfensőbb kegyelem 
bizalmából reá ruházott ezen nagyfontosságu hivatásának 
teljesítése alól föl nem mentetik. —  A’ nagyváradi akadé
miánál ürességben levő h i t t t a n i  és s z ó n o k i  tanszék is 
tehát a’prémontrei rend ellátása alá esvén, igen természe
tes: hogy a’ t. rend mélt. főnöke ezen már más félév óta helyet
tesített tanszéknek, rendebeli alkalmas egyed kijelölése ál
tal eszközlendő betöltésére felsőbb helyről felszólittatott;
’s mielőtt ő mlga ezen felszólításnak eleget tehetni időt nyer
hetett volna: nem hiányzottak egyedek, kik mind a’ közok
tatás terén sikerdusan fáradozó jeles r e n d e t  mind annak 
é r d e m t e l j e s  f ő n ö k é t  holmi sértő gyanúsítások és rá 
galmakkal illetni szerénytelenkednek; —  azon alaptalan 
hirt terjesztvén t.i. miszerint egy részről a’ r e n d f ő n ö k e  a’ 
két akadémia bölcsészeti osztályinak tanárokkali ellátását 
—  pénzügyi szempontból súlyos tehernek tekintvén, az 
ürességben levő nagyváradi hittani és szónoki tanszéknek 
tőle felsőbb helyről igényelt elláttatását magától minden 
módon elhárítani szándékoznék; más részről pedig a’ rend 
számos tagjai díszes sorában egyetlenegy egyed sem talál
tatnék, ki az érintett tanszék elvállalására kedvvel és ké
szültséggel bírna.

Mi azon őszinte tiszteletnél fogva, mellyel mind az 
az érdemkoszorús prémontrei rend, mind annak országosan 
ismert főnöke iránt viseltetünk, felhatalmazva érezzük ma
gunkat ezen álhireketmerő koholványnak, és a’ rend becsü
letét sértő rágalomnak bélyegezni, egyszersmind kinyilat
koztatjuk: miszerint jászói prépost óméit, a’ közvéleményben 
sokkal magasb fokon áll, hogy sem t i s z t á n  álló jelleméhez 
azon a l a c s ony i t ó  gyanú férkezhetnék: miszerint ő mltga 
kicsinyszerü pénzügyi érdekeknél fogva rendének tagjaitól a’ 
szélesb hatáskörű akadémiai oktatás teréni működés és kitün- 
hetés alkalmát, bármikor is mo s t o h á n  elzárni ’s ez által 
egyszersmind a’felsőbb és legfelsőbb helyek méltányos vára
kozását meghiúsítani szándékoznék; sőt ellenkezőleg teljes 
meggyőződésünk az: miszerint ő m. a’legkegyelmesbenráru- 
házott ama nagy fontosságú, magasztos, és soha eléggé 
nem méltányolható j o g o t :  miszerint rende tagjainak fel
sőbb megerősítés és helybenhagyás mellett— akadémiai tan
székeket a d o m á n y o z h a t ,  —  a’ rend előjogai ’s díszei 
egyik legfőbbikének tekintvén, azt minden alkalommal a1 
rend díszére ’s a’ közoktatási ügy szent érdekei emelésére 
g y a k o r l a n i ’sez által a’ rend— ésmellyekből áll —  a’ ta
gok jó hire neve dicsősége és virágzása szilárdítását e s z 
k ö z l e n i  nemes előszerteettelteljesítendő a l a t t v a l  ói p o l 
g á r i ,  és r e n d f ő n ö k i  kötelességének te k  i n t i .  De más 
felől azt is tudjuk: miszerint a’ jeles prémontrei rend jelen
leg épen nincs hiányában bevégzett akadémiai készültség
gel biró olly egyedeknek: kik valamint az említett n.váradi 
hittani, úgy bár melly más bölcsészetkari tanszék elválla
lására nemcsak kedvvel és hajlammal, hanem hivatással és 
képességgel is bírván —  főleg a’ többször említett n.váradi 
akadémiai tanszék e l n y e r h e t é s é t  —  valamint életük leg
főbb szerencséjének úgy a’ közoktatás rögös pálya terén ed
digelé szerzett érdemeik legszebb ’s legméltóbb jutalmául 
tekintendenék. Suum cuique. T ö b b e n .

K Ü L F Ö L D .
AMERIKA. Novemb. 29kei alsóházi ülésben a’ schweizi 

ügyek hozattak szőnyegre’s Urquhart Dávid tag kérdé: váj
jon ő felsége kormánya szándékozik é Schweiz belső villon- 
gásiba avatkozni, kivéve ha ugyanazt mind a’ két rész fölszólít— 
ná a’közbenjárói szerep elvállalására. Palmerston ezt feleié: „ő 
felsége eredeti szándéka volt tartózkodni minden avatkozástól
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Schweiz ügyeibe (halljuk!); azonban a ranczia kormány su -  
getős kérelmére megegyezett ő felsége kormánya, a négy más 
eurónai nagyhatalom társaságában, kozbejárulásának a két vi- 
szálkodó fétközt amaz országban ajánlására, minélfogvást, ha 
lehetséges, jószerün eszközöltessék ki amaz egyenetlenségek 
megszüntetése. Ő felsége kormánya mindazáltal föltételéül köz
rehatásának a’ többi hatalommal ez ügyben azt állitá fel, hogy 
e’ közbejárulási megajánlás el vagy nem fogadása a schweizi 
pártok mindkét, vagy egyik vagy másik részéröl, egészen sza
bad választásuktól függjön, ’s hogy a’ viszszautasilást mind a’ 
két v. bármellyik részről a’többi négy hatalom egyike sem ve- 
endi alapul ellenséges rendszabályra vagy fegyveres közbejá
rásra. (Tetszés).Azonban más részrül hozzá kell tennem, mikép 
a négy hatalom világosan kiköté, hogy ezen föltétel nem úgy 
értetendő, mintha ezáltal egy, az általányos szerződések erejé
nél fogva <&et illető jog gyakorlását illetőleg meg volnának köt
ve. Emlékeztetem a házat arra, miszerint egy az öt nagy hata
lomtól 18l5ki novemberben aláirt nyilatkozat által a szövet
ségi birtok sérthetetlensége ’s függetlensége, mikép t. i. a’ bé
csi congressusban megállapítva volt, biztosíttatott, ’s ezenkívül 
mondja a’párizsi szerződés:„kötelessége egész Európának gon
doskodni, hogy Schweiz ezen sértetlensége ’s függetlensége 
föntartassék ’s minden idegen befolyástól mentes legyen“(Hall- 
iuk, halljuk!) Ezen körülmények közt készek vagyunk e’ szerint, 
öszszeköttetésben a’ többi hatalommal baráti szolgálatunkat a’ 
schweizi meghasonlás kiegyenlítésére ajánlani; azonban Anglia 
semmiféle erőhatalmi beavatkozáshoz nem járuland.“(Tetszés). 
A’ miniszter egyszersmind az illető irományok előterjesztését 
igéré. Urquhart ismét kérdé: vájjon azon esetre, ha valamelly 
hatalom erőszakkal akarna Schweizban közbejárulni, Anglia 
ezen kisérlést ellenzendi é? Palmerston lord: ,,a’ ház érzi, mi
kép e’ kérdésre nem szükség felelnem.“ (Általányos tetszés
kiáltás). ErreWood kincstári kanczellár a’ kormány nézetit fej
tegető a’ legutóbbi kereskedelmi krisis okai ’s általában a’ 
pénzforgalmi kérdés fölött’s beszédét azon indítvánnyal vég- 
zé, miszerint neveztessék ki egy küldöttség, melly e’ krisis okait 
vizsgálja m eg’s névszerint véleményt adjon, miilyen hatásuk 
volt e’ részben a’ mostani banktörvényeknek. A’ kormány néze
te szerint ezeket semmi vád nemérheti, mivel a’pénzszükség 
egyedül túlságos kereskedelmi ’s iparüzlet, könnyelmű nyerész
kedés, különösen pedig nagy tőkéknek vasutvállalatokba ölése 
’s végre idegen gabna ’s más élelmiszereknek utóbbi szükség
időben roppant mennyiségekben történt öszszevásárlása követ
keztében származott.

Miután a’ parliament nov. 23kán bizottságilag megnyitta
tott, a’felsőház mindjárt az nap 5 órakor öszszegyülvén, a’ gróf 
Yarborough indítványozta’s Elphinston lord támogatta hálafel
iratot, rövid szóváltás után elfogadta. Ugyanez történt az alsó
házban is, hol a’ válaszfelirati tanácskozás 4 órakor kezdődött’s 
a’ miniszteri felirási javaslat szinte ellenmondás nélkül fogadta
tott el. Ezen gyors eljárás egyedül a’ parliamenti többség által 
uralkodó kormányrendszer k i f o l y á s a ,  h o l o t t  m á s u t t ,  
n a p o k  kivánlatnak, mig megállapodás történhetik a’ felirat i- 
ránt ’s még ekkor sem bizonyos, hogy a’ nemzet többségének 
nyilatkozása feljut a’trónhoz.— Azon közben, mig a’trónbeszéd 
által hozatott, több tag különféle indítványokat jelentett be. így 
többi közt Wood kincstárkanczellár egy bizottságkineveztetést 
inditványozand a’iegutóbbi kereskedelmi krisis nyomó okai ki- 
fürkészésére ’s véleményadásra,vajjon’s mennyiben volt e’rész- 
ben hatása a’ bankjegy-kibocsátási törvénynek. — Nov.29kén 
Sir G. Grey egy bilit azirlandi bűntények ’s vétségek sikeresb 
elhárítására szándékozók behozni. Chartista Feargus O’Connor 
dec. 7kén egy választványt indítványoz annak megvizsgálására: 
mi módon töröltetett el az irlandi parliament, ’s miilyen hatása 
volt e’ rendszabálynak Irland állapotára. O’Connor tehát egy kis 
kerüléssel akarja a’ repealkérdést a’parliament elibe hozni.Nem 
csekély vidorságot gerjesztett egy uj tag Ansley jelentése, mi
szerint legelső alkalommal indítványozni fogja Palmerston lord
nak külügyi politikája miatt vádállapolba helyeztetését fölség— 
sértés’s gonoszteltek alapjánál fogva!— Parliamenti férfiaink e’ 
tekintetben is sokat tanulhatnának ügyvezetésökrendesb folya
mának elérése végett. Nálunk halomra döntik az indítványokat 
minden előleges bejelentés nélkül (emlékezetünkre Baranya 
követe telt a’ mostani országgyűlésen némi előlépést e’ tárgy
ban) és habár azok legellenkezőbbek lennének is; mindenik sür
geti a’ magáénak fölvéletését. Emeli e’ zavart még azon fonák 
szokás is, miszerint a’ vármegyék meg nem elégülve az utasítás
adással, még parancsolják követeikre, hogy e1 megama tárgy

nak vitatását sürgessék előlegesen. Ekép ha az 52 megye közül 
mindegyiknek, külön kedvencz vagy szorongató teendője lenne, 
hetedrésze kivántaték az évnek csak az előleges indítványok ’s 
elleninditványok léteiére ’s az időt csak a’ ferde rendszer emész- 
tendné föl. Ütöttaz óra, országgyűlési tanácskozási rendszerünk 
czélszerü javítására is!

A’ zsidó emancipatio hihetőleg keresztül megy a’parlia- 
mentben. Már a’ Times is mellette nyilatkozók. Milly nagy kü
lönbség a’ mostani kor ’s 1752. év közt, midőn az akkori minisz
ter Pelham behozta zsidóemancipatioi bilire az egész ország 
felzudult’s névszerint London óváros leghevesbben tiltakozott, 
melly most Rotschildet követéül választván, vezér-zászlót tűzött 
ki a’ zsidók felszabadittatása mellett. —

Nov. 25kén számos irlandi alsóházi tagból álló küldöttség 
tisztelgett a’ miniszterelnöknél, elibe terjesztvén a’ dublini gyü
lekezetben hozott határozatokat ’s figyelmeztetvén őt Irland 
számára hozandó rendszabályok szükséges létére. Russell vála
szoló, mikép előadásuk egyes pontjaira feleletet mégnem ad
hat ugyan, hanem a’ kormány mindent meg fog tenni hogy se
gítsen ott,hol a’ szegényi törvény nem elégséges. Egyszersmind 
világosan kinyilatkoztató, mire a’ trónbeszéd is czéloz, hogy el
kerülhetetlen szükséggé vált immár az agrariai bűntények ’s ki
hágások által háborgatott grófságokban részleges kényszerítő 
rendszabályok felállítása. Más szóval: a’ miniszterek egy uj ir
landi kényszerbillt fognak a’ parliamentbe hozni. E’ közben 
Mathew atya, a’ „mérsékleti apostol“ minden erejét a’ népnek 
nyugalom’s törvénytisztelet korlátái közt tartására fordítja. Ez 
értelemben szólt vasárnap nov. 21kén is egy nagyszámú pór
gyülekezetben Longholdban, a’szerencsétlen Tipperary gróf
ságban. Nov. 25. alsóházi ülésben számosán a’ tagok közül in
dítványokat jegyeztetének föl, többi közt Russell lord jelenté: 
miszerint hét két alatt (dec. 9kén) egy bilit „ő felsége zsidó 
alattvalójinak polgári ’s vallási jogképtelenségektőli fölmente- 
tésökre“ hozand be.(Halljuk!) Anstey felhatalmaztatok; egy bili 
előterjesztésére, melly szerint a’ római kath. alapítványokat il
lető törvény kiterjesztessék; ugyanaz egy rendszabályt indit
ványozand, miszerint az országos törvények sorában a’ róm. 
kath. vallásgyakorlásra vonatkozólag létező büntetések ’s kor
látozások, mellyek úgyis gyakorlati jelentőségüket nagyobb 
részben elveszilék már, a’ törvénykönyvből kitöröltessenek. Ez 
inditvány ellen a’ miniszterségnek semmi megjegyzeni valója 
nem volt. Maher védelmező az irlandi kath. papságot Stanley 
lord ’s mások által emelt azon vád ellen, mintha az a’köznépet 
földésurai ’s a’ jószágigazgatók ellen ingerelgetné. Labou- 
chere egykori irlandi főtitkár ellenben dicséré a’ derűst ’s bi
zonyító, miszerint az a kormányt a’ törvényes rend’s békefen- 
tartást illetőleg kötelességéhöz képest *s erősen gyámolitja.—

Nov. 26kai alsóházi ülésben Wood kincstárkanczellár 
engedelmet kért egy bili behozhatásra, melly a’ vasúti társasá
goknak,—  engedélyeikben kiszabottnál^hoszszabb időt adjon 
mind az építéseikre szükséges földdarabok megszerezhetésé- 
r e , mind magának az építésnek bevégzésére. Sir Ch. Wood a’ 
vasúti építésekre telt költekezésnek tulajdonítja a’ mostani 
pénzzavar egyik legfőbb okát. A’ statussal úgy áll a dolog 
mint minden egyessel: ha valaki forgalmi tőkéji nagy részét 
állandóul befektetné, ez által üzleti munkásságát meg fogná 
akadályoztatni, és szintúgy a’ statusban is megcsonkul keres
kedés és iparűzés, hahogy, mikép ez a’ vasútépítésnél történt, 
aránylag nagy része az üzleti tőkéknek terjedelmes vállalkozá
sokba öletik, úgy hogy az legalább egy időig folyni megszűnjék. 
1826banmég csak l 1̂  millió ft sterling költetett vasútépítés
re, innentől fogva minden évben több ’s 1846ban 132 millió 
ft. sterlingnyi költekezést engedett a’ parliament. Valódi be
fizetés az utóbbi hét évben öszszesen 84 millió ft sterlinget tesz, 
’s ez évről évre mindinkább növekedett annyira, hogy a’ par
liament kötelességévé lön, jövőre nézve rendszabályokat hoz
ni, mellyek a’ vasútépítési költekezést czélszerűn mérsékelnék. 
Ez az által fogna legjobban eléretni, hahogy az építkezés hosz- 
szabb időhatárok közé szorittatik , mint minőket az adott en
gedélyek szabnak. A’ társaságok kénytelenek most földtéri vá
sárlásaikat bizonyos idő alatt létesitni,e’ szerint kénytelenek tő- 
kéjök egy részét pénzzé tenni. A’ behozandó bili következté
ben nem tartoznának a’földtéreket a’ most meghatározott idő 
alatt megvenni— a’ földbirtokosoknak igényök maradván fen 
kártérítésre az őket érdeklő vasútépítés elhalasztatásaért. Azon 
vasutakra,mellyek építése még nem kezdetett meg, a’szándo- 
koltbill rendeletéi szinte kiterjednének azon hozzáadással,hogy 
az építést nem szabad kezdeni bizonyos számú részvényesek

megegyezése nélkül ’s ez által az utóbbiak nagyobb ellenőrséget 
nyernének a’ vasúti építkezésnél, mint minővel eddigelő bír
tak, midőn szeszélye, önkénye , uralkodásvágya ’s nyerészke
dési dühe a’ társaságok élén álló igazgatósági tagoknak igen 
gyakran ollyatén vállalatokat is létesitelt, mellyek érettebb 
megfontolás után kevesebb előnyt igérőkül valának mutat- 
kozandók.Egyébiránt hozzá tévé végül a’ miniszter, miszerint 
kötelessége a’parliamentnek, vasúti engedélyivel kissé fukarab- 
ban bánni mint eddigelő, hahogy a’ vasúti vállalkozások nyo
masztó hatását a’ pénzpiaczra, sikeresen csökkentetni akarják. 
Sir Ch. Wood elvégre engedelmet nyert a’ kérdéses bili sző
nyegre hozhatása végett. —

A’ kormány utasítást adott valamennyi gyarmatkormány
zónak, miszerint azokon lakó római kathol. főpapoknak ugyan
azon czimet adják meg, mellyet nekik a’kath. egyház mellékel. 
A’ londoni Globe ez utasításban a’római kath. hierarchia egye
nes elismerését látja.

Dec. 6kai alsóh. ülésben Palmerston lord, Osborne fel
szólítására kijelenté, hogy miután Schweizban a’ polgárháború 
tényleg megszűnt, ’s ennek következtében viszálkodó pártok 
többé nem léteznek, a’közbejárás kérdésének is vége. —

Szinte a’ dec. 6kai alsóházi ülésben az irlandi kényszer- 
bili másodszori ol vastatása fölött vitatkoztak,’s noha a’tanács
kozás elhalasztatott, a’ másodszori felolvasás már kétségte
len volt, állván addigelő 289 szó 18 ellenében.

Dec. 7dikei alsóházi ülésben terjesztő elő Feargus 0 ’ 
Connor bejelentett indítványát az Irland’s Anglia közti törvény
hozási egység megbontására; a’ törvényjavaslat hoszszabb vi
tatkozás után 255 szóval 25 ellen viszszavettetett.

Salomons David izraelita, annyiszor meghiúsult kísér
lete után,végre London óvárosi tanácsnokká választatott. Rus
sell lord parliamenti indítványát a’ zsidók tökéletes felszaba
dittatása iránt dec. lßkaig halasztotta el.

FRANCZIAORSZÁG.Azon szűnni nem akaró választásiref. 
lakomák, mellyek az ország minden részeiben tartatnak, a’ 
neubourgi bizonyos nevezetességre vergődött azonmód által, 
mellyel egykori miniszterDupontmint előlülő ’s az isméretes 
kamratag Garnier Pagés ez alkalommal nyilatkoztak. Mind
kettő hadat üzent a’ mostani kormánynak.Ez nem júliusi kor
mányzás, szólt az előbbi, ez annak csak hiú csalképe, melly 
többé senkit el nem vakíthat. Poharat emelvén az utóbbi a’ 
nemzeti ’s népönuralkodásra, hozzátevé: „nem léteznek köz
tünk többé semmi osztályok, semmi iparüző, kereskedő, me
zőgazda, gazdag és szegény felekezetek.Nem ismerek el sem
mi osztályokat, Francziaországban csak statuspolgárok lé
teznek. Igen, egyenlőség mindnyájokra nézve!“ Aztán mint
ha előtte állana Guizot ur, ekép támadja meg őt: „És ön Gui
zot ur, ez undok elmélet,miszerint ön mondá: léteznek külön
féle osztályok, polgáremberek ’s a’ szegény osztály, urak és 
nép. Ön meg akart bennünket fosztani,de ez nem fog önnek 
sikerülni. Hűtlen tanai nem ámitnak el senkit. Az igazság vi
lága keresztül fog törni. Mi öszszesen közös életet élünk, u- 
gyanazonérzemények, ngyanazon hazafiui gondolatokkal, ’s 
mondom még egyszer: itt Francziaországban csak franczia 
statuspolgárok léteznek. Látok itt sok polgárembert,hogya’ 
szokásos kifejezéssel éljek, ej ők nevetnek az enyimmel el
lenkező tan fölött, tetszést tapsolnak nekem?Miért? mivel ta
nom erkölcsteljes, igaz ’s a’ nemzet nagy, nemes gondolko
zásával egyező.“

NÉMETORSZÁG. Dec. 16án követk. bajor kir. rendel
vény jelent meg a’ censurát illetőleg: „I. cz.l848ki jan. Íjétól 
kezdve, a’ censura alkalmaztatása belügyi czikkekre nézve 
megszünteltetik, ’s az időszaki sajtó ezen részét illetőleg az 
1832— 1837. közt kezelt rendszabályok lépnek életbe. II. ez. 
Nevezett naptól fogyást előleges vizsgálat alávettetvék : 1) a’ 
külpolitika tárgyai; 2) ollyatén czikkek, mellyekkel valamelly 
fenálló fenyitő törvény büntetti vagy vétségi fokban áthágatik; 
3 ) magán-személyek becsülete elleni megtámadások; és pe
dig ez utóbbiak azért, mivel— a’sajtó kihágásait korlátozó visz— 
szaható törvények nem létezése 's aztán a’ bántalmak’s rágal
mak fölötti polgártörvényi rendelkezések isméretes hijánya 
mellett, egyes alattvalóink becsületét ’s egész családok nyugal
mát védetlenül névtelen megtámadásoknak ki nem tétethet
jük. III. czikk. Egyházi ’s iskolaibelügyminiszterségünk továb
bi intézkedésről ’s jóakaró szándékunk végrehajtásáról kellőleg 
gondoskodandik. München ’slb.“— íme ismét egy üdvös kor
mány, rendelkezés a’ külföldön , ’s ismét egy példa alkotványos 
országok számára ! —

2ik Szám. É R T E S Í T Ő .  4848-
Ijó-  cs sza i  v asn ia i  h a -a r v e r e s .  A megboldogul* egri pátriárka—érsek töme

géből j. 1848. Jan. 10, l i e s  I2én Egerben 38 darab részint mén, — részint hintés és igás 
lovak, ezeken kívül 19 darab ménesbeli lé; továbbá ugyanakkor és ugyanott 19 darab felső 
ausztriai finom faj tehén, bika és bornyú, és 24 darab igns ökör ; —  Január 13án és követ
kező napokon pedig Puszta-Szibszén 20 darab szinte feiső ausztriai finom fajtehén, bika és 
bornyu, — 83 darabból álló magyar faj fejer gulya, és 54 darab igás ökör nyilványos árvc 
rés utján fognak cladatni. Kelt Egerben december 22fcén 1844. — 3 — 3

P u n  a v í z á l l ás  : Budám , dec. 30án 5 ' 6 '  0 '"  az () fölöttT .....

Szerkeszti H e l m e c z y  M ihály .  —  Nyomalik T

G a b o n a á r  v á l t ó g a r a s o k b a n .

Pesten , dec. 28.
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N . -Szombat, „ 23. *  tf 105 205 I3G -150 ------------— 90 -1 0 0 66— 65 i 95 — 100
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csütörtök január 6kán

Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasarnap,
kesztó ’s kiadó tulajdonosnál úri uteza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi —  . . .  ~ , . , . -

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenfele hirdetvény fölvétetik s pontosan es jutányosán közöltetik.

3ik szám

1848.

i, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden Ízben egyegy ivén. Elotizeitictiu tielyneu a' szer- 
i ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kíván-

wi n i í l r  <\* m o n r o n H A l ó c  A » __i n , I n  fn  I n  n n n t f i c n n  PC n i t á n v n e n n  I / Ä n Ä U Ai : i .

F OGL A LAT.  Magyarország és Erdély. (Kinevezés. Or s zág 
g y ű l é s :  fölirat és törvényjavaslat a’ nemzetiség ügyében. Buda
pestinapló. Tö r v én y ha t ó s á g o k: Pozsonyból nézetek az ország
gyűlés eljárása fölött ,és szemelvények a’ napi életből; Bars, Liptó, Tor 
na és Tcmesmegyék közgyűlései.)

Kü 1 fö 1 d. (Spanyolország, Anglia, Francziaország, Olaszország, 
Schweiz, Oroszország, China.)

Ér t es í t ő

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Ő cs. ’s ap. kir. felsége a’ bajor királyi udvarnál volt rend- 

.kivüli követ és fölhatalmazotlminiszter S en  fft-P  i 1 sa c  h gró
fot, álladalmi miniszterré kinevezése által, érintett hivatala alól 
fölmenteni,’s helyébe a’ bajor kir. udvarnál rendkívüli követté ’s 
fölhatalmazott miniszterré gr. E s z t e r  há z y  Bá l i n  t o t  inéi— 
tóztatott legkegyelmesebben kinevezni.

O r s z á g g y ű l é s .
A’ már közlöttük 30dik kér. ülésben, mellyre kerül, ’s 

orsz.ülósi szünet állott be, fölolvasott felírás és tjavaslat kö
vetkezőleg hangzik: „Nemzetiség képezi országos lételünk 
alap-feltételét. Ezen alapra kell épülnie mind azon intézkedé
seknek, mellyeknek életbe léptetésére a’ jelen orsz.gyűlé
sen hivatva vagyunk.

E’ nézet fontosságát mélyen érezték eleink is, kik szá
zadok lioszszu során keresztül nemzetiségünkhöz— mint lé
telünk és önállásunk nélkülözhetlen föltételéhez— e’ nem
zetre mért keserű csapások közepett is —  ritka kitüréssel és 
ernyedetlen buzgalommal ragaszkodtanak.

Félszázados küzdelmek lassú eredvényei után Felsé
gednek köszönjük: hogy kegyelmes hozzájárultával szente
sitett törvényezikkek által, nemzeti nyelvünk azon polczrae- 
meltetelt, mellyre kétségbe nem vonható jog és méltányos
ságnál fogva hivatva van.

Fölségednek uralkodása kezdete óta nemzetiségünk és 
nyelvünk irányában tanúsított atyai kegyelméért a’nemzet ed
dig is buzgóhálával áldozott.— Mennyivel magasztosb volt az 
öröm: midőn felséged, a’ fejlődésnek természetszerű követ- 
kezvényét kegyelmes készséggel fogadva, a’ törvény nyelvét 
a’ királyi székre emelé, ’s a’ magyar nemzetnek azon szeren
cse jutott: hogy drága kincsként megőrzött nyelvének ked
velt hangjait —  e’jelen országgyűlés kezdetén —  koronás 
királyának ajkairól, annyi század óta, először hallhatá.

Örömérzettel fogadta a’ nemzet a?on kedves tapaszta
lást is: hogy a’ felséges uralkodó ház tagjai —  kik egyko
ron e’ nemzet boldogitására lesznek hivatva, nyelvünket sa
játokká tevék.

Valamint az ezek fölötti közöröm —  a’ hazának törté
netében örökké felejthetlen—  november 12kén élénk kitö
résekben nyilatkozott, úgy mi legszentebb ’s legkedvesebb 
kötelességünknek ismerjük ezekért Felségednek, törvényho
zói állásunknál fogva, a’ nemzet nevében mély hálánkat alá
zatosan nyilványitani.

Mert ez eseményben a’ felséges uralkodó ház ’s a’nem
zet közti kapocs örök időkre szentesítését és e’ kettőnek egy
mástól elválhatlan jólléte ’s dicsősége biztosítását látjuk.

’S mert ez napon a’ nemzet nemcsak az eddig hozott 
törvények szavaiba fektetett királyi akarat, hanem kétségbe 
nem vonható tények által is teljesen meggyőzetett: hogyFöl- 
séged ’s a’ dicsőén uralkodó ház —  a’ magyar nemzetiség 
fontosságának tekintetétől áthatva, annak megerősítését és 
szilárdítását önérzetük sugallatából szivükön viselik.

Előlegesen szentesítve látjuk ez által nemzetiségünk 
ügyében mégteljesittetlen ohajtásinkat— ’s a’ hozott törvé
nyek teljes sikerére még megkivántató végrehajtási intéz
kedéseket.

’S e’ szempontból indulva, —  a’ miket még nemzetisé
günk tökéletes kifejlesztésére kívánatosaknak, sőt nélkülöz
hetlen szükségüeknek tartunk, teljesedésük biztos reményé
ben — ’ őszinte fiúi bizalommal soroljuk elő felségednek.

Közoktatási nyelvül —  a’ magyar nyelv kívánt általá
nyosságban még behozva nincs.

A’ magyar nyelv tudásának a’ határ-őrvidékeken leen
dő terjesztése tekintetében —  1839Uo észt. 6. t. ez. 9 §a foly
tán —  a’ szükséges rendeletek még mindeddig meg nem 
tétettek.

Magyarország ’s a’ szomszéd örökös tartományok közti 
levelezésekben a’ kölcsönösség most sem tökéletes.

A’ kapcsolt részek törvényhatóságainak, ’s hivatalno
kainak levelezéseire nézve fenálló szokás a’ közhaza nyel
vének diplomatikai állásával öszhangzásban nincs.

Abbeli méltányos kivánatunk : hogy a’ magyar királyi 
főkorpmnyszékek ’s a’ magy. kir. kincstár —  működéseik

minden ágaiban kirekesztóleg csak a’ magyar nyelvel hasz
nálják, —  mindekkorig teljesiltetlen.

A’ magyar katonaságnál— nem a’ magyar, a’ kirekesz
tőleges hivatalos nyelv.

A’ magyarországi pénzek magyar jelei ’s körirása,—  
valamint a’ magyar nemzetiség küljelei iránt kifejezett nem
zeti kívánat,— mindez időig teljesítve nincs.

A’ magyar kir. kormányszékeknek —  a’ magyar liadi- 
és a’ kültartományok kormányszékeivel folytatni szokott hi
vatalos értekezéseik nyelvére nézve az óhajtott rendelések 
még mindekkorig elmaradtak.

Kívánatos végre: hogy a’ görög egyesült ’s nem egye
sült vallást követő magyar honpolgárok vallási könyveik, a’ 
közállomány költség-in megmagyarosittatván, ez intézkedés 
által is a’ nemzetiség ügye előmozdittassék.

Mindezeknél fogva úgy lévén meggyőződve, hogy vala
meddig a’ nyelv ügyében részletes intézkedésekre' szorítkozik 
a’ törvényhozás, mindig merülhetnek fel a’ közéletnek olly 
ágazatai, mellyek újabb meg újabb törvény alkotását igényel
hetik ’s ekkép az ohajtottsiker teljesen eszközölve ’s a’ kérdés 
befejezve nem leend: czélra tehát csak olly törvény vezethet: 
melly a’ magyar nyelvnek úgy közigazgatási, mint minden
nemű hivataloskodási tekintetben használását általányos sza
bályul kimondva, nem az alkalmazást, hanem a’ kivételek e- 
seteit sorolja el.

Annakokáért,felséged kegyelmes jóváhagyása teljes re 
ményében—  az 1843dik észt. dec. 1 I rő l’s 1844dikeszt.nov. 
8ról tett alázatos fölirások nyomán, a’ magyar nyelv és nemze
tiség tárgyában szerkesztett törvényjavaslatunkat, alattvalói 
hódolattal 7. alá ide zárvaFelségednek olly alázatos kéréssel 
terjesztjük fel, hogy azt kir. kegyelmes helybenhagyásával 
megerősíteni, a’ törvény teljes sikerére megkívántatokat el
rendelni, —  ’s annyi haj ’s annyi vész közölt megőrzött ’s a’ 
fölséges trón úgy, miként a’ nemzet érdekében legfontosb te
kintetű nemzetiségi szent ügyet ez által mindenkorra biztosí
tani méltóztassék. Kik ’stb.

•/. „Az ország rendei ő fels. kegy. megegyezésének hozzá
járultával meghatáro zták:

1. §. Az ország rendei ő felségének azon kegyelmes 
gondoskodását, miszerint a’ felséges uralkodó ház tagjainak 
a’ magyar nyelv tökéletes tudományába beavatását nevelési 
rendszerül megállapítani méltóztatott, hálás elismeréssel ta
pasztalván , ezt jövőrei biztosítás végett is törvénybe ig - 
tatják.

2. §. Valamint törvényhozási, országlási, úgy egyéb 
hivataloskodási nyelv ezentúl egyedül és kizárólag a’ ma
gyar leend, minden, e’ törvény kihirdetése után más nyelven 
készítendő hivatalos irat és oklevél érvénytelen; ’s csak olly 
esetekben szabad más nyelvvel élni, mellyekre nézve a’ jelen 
törvény alábbi 4., 6., 7, és 8ik §§ai vagy kivételt, vagy külö
nös rendelkezést tesznek.

3. §. A’közoktatási nyelv is kirekesztóleg magyar leend.
4. §.Pozsega, Verőcze és Szerémvármegyék, ugyszinte 

a’ magyar tengermellék is, az ott eddig gyakorlatban volt 
nyelvnek egyedül önkeblökben és saját belügyeikbeni hasz- 
nálhatásában,a’jelen országgyűlés berekesztetésétől számí
tandó hat évig, meghagyatnak.

5. §. Minden magyarországi pénz magyar jelekkel és 
kÖr-irással veressék, és minden polgári, kincstári, katonai 
intézeteknél, valamint a ’ magyar tengeri révpartok ’s a’ ma
gyar kereskedők hajóik és egyéb magyar hajók lobogóikon 
egyedül az ország czimere és a’ nemzeti színek használtassa
nak; végre minden hivatalos pecséteken a’ kör-irás magyar 
legyen.

6. §. A’ magyar nyelvnek a’ 2ik §ban kijelentett általá
nyos alkalmazása a’ kapcsolt részekre csak annyiban terjesz
tetik ki, a’ mennyiben a’ kapcsolt részek ’s azok törvényható 
ságai és itélőszékei, a’ törvényhozással, kormánnyal, a’ ma
gyarországi törvényhatóságokkars főtörvény-és egyéb ité -  
lőszékekkel érintkezésbe jőnek; e’ szerint a’ kapcsoltrészek- 
ben a’ kormánynyal, Magyarország egyes törvényhatósága
ival, főtörvény- ésegyéb itélőszékeivel folytatandó hivatalos 
levelezések nyelve,—  a’ csatolványokatide nem értve,egye
dül magyar leend.— Minden köz és magányügyekre nézve a- 
zonban, a’ mennyiben ezek csak a’ kapcsolt részek keblében 
és kapcsolt részekbeni törvényhatóságok előtt folytattatnak, 
ugyszinte a’ törv.hatóságok és itélőszékek tanácskozásaik
ra nézve is, a’ latin nyelv használhatása fenhagyatik.

7. §. A’ kapcsolt részekbeni törvényhatóságok tisztvi- 
selőji midőn tulajdon nevökben szorosan hivatalos körűkhez 
tartozó tárgyak iránt a’ magyarországi törvényhatóságok 
tiszviselőivel leveleznek — - a’ latin nyelvet használhatjákj— ;

ellenben midőn a’ kapcsolt részekbeni törv.hatóságok meg
hagyásából a’ magyarországi törvényhatóságok tisztviselői
vel értekeznek, magyar nyelven levelezni kötelesek. —  Ugy
szinte minden kapcsolt részekbeni főhivatalnokok is, u. m. a’ 
bán, a’ megyés püspök,—  a’ megyei főkormányzók, midőn 
a’ magyarországi hivatalnokokkal, vagy törvényhatóságok
kal leveleznek, a’ magyar nyelvet tartoznak használni.

8. §. A’ 3ik §nak közoktatás iránti rendelete, a’ kap
csolt részekre ki nem terjesztetik; de a’magyar nyelv,a’kap- 
csolt részek minden köziskoláiban rendesen tanittassék.“

A’ módosítás, melly a’ fölirat szerkezetében történt, 
következő: ,,a’ 9ik ponttól kezdve, melly igy kezdődik: „ e -  
lő le g  e s e n “  egész a’ l9kig kimaradnak a’ részletességek, 
’s helyükbe jő: „ezen, történetinkben örökké nevezetes ese
ményt egyszersmind zálogul és biztositáskép tekintjük, hogy 
nemzetiségünk ügyében még fenlevő ohajtásink Felséged ál
tal kegyel, teljesittetni ’s már meghozott törvényeink sike
rére mind közigazgatási, —  mind közoktatási szempontból 
szükséges végrehajtási intézkedések fognak tétetni.“  A 20ik 
bekezdés pedig igy fog kezdődni: „Mivel pedig úgy va- 
gyunK meggyőződve“ ’stb. —

B U D A P E S T I  NAP LÓ.
Az uj esztendő ki akarna tenni magáért;’s örömest,mint a- 

féle nyers suhancz, kemény képet mutatna, fitogtatná zuzmarás 
erejét, szakállát is meg megrázza, hogy előle megriadva, kályha 
mellé húzódjék a’ fázékony világ, rettegve a’ beköszöntő vendég 
marezona viharaitól: de mindez neki eddig nem igen sikerül,mert 
pelyhes ajkain meglátszik az erőtlenség, olvadékony szivecskéjél 
hiába akarja jégpánczéllal bevonni, az ö r e g  f á t  um kérlel— 
hetlenül meghiúsítja szándokát. Nem csuda aztán, hogy a’ mo- 
kány fiú, kudarczotvallván, mérgiben sírva fakad’s délezeg da
lia helyett lucskos gyermekül tűnik föl az őt kaczagó világ előtt. 
Hiába! más időket élünk, mint hajdan,midőn még a’ vad erő vál
tig szerepelt: ma szelíddé mivelődött az emberiség, ’s vele az i- 
dőnek is lépést kell tartania, különben irgalmatlanul elválaszta
ná egymástól Őket a’ h a l á l .  Január urfi azelőtt bizton csiko
roghatott, haragjában dérdurkodhaték: az ember fia aczél ide
gekkel szegült ellene, fagyos öltönyét megtépte szeme lángjával, 
’s a’jeges arczu halált meszsze kergeté, egész a’ hetvenedik tél 
kapujáig,honnan alig mert pillantani a’ küzdő felé, miglen az ön
ként dőlt karjaiközé. Ma Január is elvan kényeztetve, idegei,mi
ként a’ jelen nemzedéké, lankadtan hordják tagjait, azért min
den pattogtatás csak saját vesztét sietteti, mert a’ példaszó sze
rint, őt is megeszi a’ farkas, erőtlen lévén vermet ásnia neki.Az- 
tán hajdan Január urfit a’ szégyen sem epeszté, mert nem keres
ték szövetségét akkor a’ f a k e r e s k e d ő k ,  k i k  ma túlfeszített 
igényeikkel zaklatják a’szegényt,hogy a’ boszuság szinte lángba 
borítja arczait a’ csúf frigy miatt. És akkor még nem találták föl 
a’hamis mértékeket, mellyek a’szegény húsevő zsírját kisajtol
ják, hogy vele a’ t a g l ó s  r e nd  hizlaltassék, egyedül küzdhe- 
tendő a’ tél viharaival: illyen lovagokkal csatázni azonban Ja
nuár urfinak becsületére nem is válnék, azért inkább a’ kizsarolt 
szegénységhez olvad át,és szelíden fuval a’beteg köpeny eg vise
lőire, mint illik és jelenleg szokás. — Denique az idő ísmegju- 
hászodik, pedig azt jövendöli a’ tudósok kara, hogy bujdosónk 
sorsa—a’ m e g f a g y á s .  íme!a’példa ellenök kiált,—a’ civi— 
lisatio hatalma ellenállhatlanulmegczáfolja az álmodozást: ’s igy 
alkalmasint az általunk itt eltréfáltakat is.

Lichtenstein — emlékezettanár — városunkban mulat: ki
nek csökönyös emlékezete van, a’ tisztelt tanárleczkéin tán meg- 
javuland. Hitelező urak különösen figyelembe vehetnék e’ tant, 
adósaikat előbb illy iskolába kellene járatniok,’s tán nem lenné
nek olly feledé kenyek. E’ leczkék némelly hivatalnokoknak sem 
ártanának ám .—

Színházunknál nagy változások vannak készülőben. Ha iga
zat adhatni a hírnek, H o 11 ó s y Nelli fölmondá szerződését, mi 
valódi csapás lenne az intézetre. — Majd minden lap hirdeti, 
hogy a’ d érék S z e n t p é t e r y n és F á n c s yn kívül színészink 
egytől egyig bérök fölemeltetését sürgetik, mit persze a’ haza
fiasán szeretett intézet ereje aligha birand meg. Alkalmasint az 
egész csak az erélyes aligazgató zavarba ejtésére volna czélozva; 
—azonban hiszszük, hogy Bajza urat illy demonstratiók meg nem 
rettentik,—hanem inkább néhánynak talpára kötteti az úti füvet. 
Nem kell kétségbe esni: van a’ vidéken egypár derék tehetség, 
mellyek Pesten kifejlődve nyakukra hághatnak néhány önhitt ke- 
vélynek. S z i l á g y i ,  T ó t h  József, H e g e d ű s ,  sőt némi te
kintetben a’most vendégszereplő D éz s i is(?)A’jelen nemzeti
tisztviselők pedig kisértsék m ega’ népdal szerint: „Ej, huj! S----
pajtás, hogyan tetszik a’ v á n d o r l á s ? ! ! —' A’ nőkre nézve 
több ugyan a’ nehézség: de azért a’ baj e’ részben sem olly két
ségbe ejtő,mint némelly művész aszszonyságok elhitetni szeret
nék.—Csakrajta, uraim és aszszonyaim! nyújtsatok világos ta
núságot arró l, mennyire fekszik sziveiteken e’ nemzeti intézet 
sorsa: majd aztán mi is szólunk a’ dologhoz, pedig igen igen ta
nulságosan. [Oj

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G O K .
P o z s o n y , január elején. Ha a’tünemények nem csal

nak, úgy a’ törvényhozó' test jóformán átesett már a’ haza 
jogos reményeit felhívó munkájának b e v e z e t é s  én.  Hon
apáink ezidei működéseinek chronikája, mellynek lapjait még 
a ’ sejtelem homálya födi, egy tartalomdus élőbeszéddel nyit
tatott már m eg a’ nemzet szemei előtt, és ki a’ közakaratot



képviselő szellemi erők eddigi nyilatkozványait, hatásuk és 
ellenhatásukban figyelemmel kisérte, jós pillanalotvethet a’ 
törvényhozási életkönyv még isméretlen érdemleges részé
re is, mellynek alapvonalmit a’ felolvasott előszóban véljük 
föllelhetni.—-A’ válaszföliratji viták, mondhatni, befejeztetvék. 
Milly éles fegyverei az analyticus észnek, milly ellenállhatlan 
hatalma a’ logikának, magasztos röpte a’ képzeletnek hasz
náltatott fel,— milly dús kincse a’ tudományosságnak merit- 
tetett ki mindkét oldalról e’ tárgykörül!— de ha meggondol
juk, hogy mindezen tényező alkotó elemek a’ fölirás l e t é 
t e l é v e l  mintegy zátonyra kerültek, sajnáljuk az időt, melly 
e’ csatában, hol sem győző, sem legyőzött, siker nélkül tűnt 
le, és óhajtanunk kell, miszerint a’ két tábla ezentuli vita
tásainak eredvénye ne legyen pusztaelpárolgás. Hisz Ma
gyarország pillanatai drágák. Hanem érzünk is magunkban 
elég erőt a’ két táblai többség; válaszfölirat körül harczoló 
indokainak statustanszerü elemezését megkísérteni, annyit 
azonban ezen vitatkozások után mégis félreismérhetlennek 
tartunk, mikép az alsó táblát a’ subiectiv—- a’ felsőt pedig 
az obiectiv irány tulnyomósága jellemzi; mire nézve úgyvé- 
lekszünk, hogy valamint e’ kétszellemiránynak,mint a’ legüd- 
vösebb eszmesurlódások kiinduló pontjának létezését a’tör
vényhozási mezőn is kell üdvözleni, úgy e’ két szellemirány 
szerencsés öszszeolvasztásában, nem pedig,—  mint ezt a’ 
válaszfelirat viszontagságai mutatják —  kölcsönös fölemész
tő hatásában rejlik a’ status-bölcseség nagy titka. Örven- 
detesb képet mutat az eddigi bevezető tanácskozások meze
jén a’ saj t óügy.  E’ körül örvendve tapasztaltuk a’ két táb
la alapnézeteit és kivonatait a l ko t vá n  ys z e r ű  reform iránt 
testvériesen rokonulni,—  és tekintetbe véve ezen tényt, ’s 
méltányolva a’magyar sajtónak, országgyűlési tudósításokra 
nézve rövid idő óta jobbadán már is emancipált állapo
tát, nem lehet egy jelen országgyűlésen alkotandó törvényes 
biztosíték, és ezzel egy mosolygóbb jövendőnek nem nézni 
elibe, a’ midón felhasznállatván, egy érdemes főpap szavai 
szerint, ,,a ’ szó egész ereje az attikai sótól a’ legerősebb 
lúgig,“ —  az alkotványosság és korszerű haladás a’ véle
mény-kijelentés természetjogi szabadságában lelendika’leg- 
erősb támaszt és ösztönt.

De legszebb reményt gerjeszt ezen or.gyülés üdvös 
sikere felől az orsz. rendeknek ernyedetlen munkássága.—  
Az alsó táblánál a’ dec. 22ki kerületi ülés bevégeztével szü
net állván be, a’ rendek kizárólag választványokban, a’ fő
rendek pedig dec. 14ike óta tanácskozványokban üléseznek. 
A’horvát és városi ügyek választvány különös eréllyel foly
tatják munkálataikat. Itt kozbeszólólag legyen mondva, hogy 
a’ városi főfelügyelők választványílag —  e l f o g a d t a t n a k ,  
Az alsó táblánál folyó hó 7kén, a’ főrendeknél pedig 1 Okén 
kezdődnek ismét a’ rendes ülések; melly utóbbiaknak kiki 
nagy feszültséggel néz elibe. Az országház főrendi teremé
nek átalakításán még folyvást és nagy szorgalommal dolgoz- 
nak.A’ karzat, egy szárnynyal szaporittatván, három oldalon 
húzódik most el, hova három ajtó vezet. A’ terem alsó ré 
szén a’ hallgatóságnak szolgált emelvény szélesebb, de ro -  
videbb lön, ’s reá külön ajtó nyílik; ezen emelvényen alul 
külön padok készíttetnek mintegy 40 alsó táblai tag számára; 
a’ külön ajtón kimenendő főrendek tanácskozási helye pedig 
majd egy öllel hoszszabbittatoltmeg. Az illető igazgató kir. 
mérnök remélli e’ teremrendezési munkának folyó hó 1 Óig 
bevégeztethetését.—

A’ dec. I6 i kihágás körüli vizsgálat még folyamatban 
van;  mint hírlik, számos tanú h a l l g a t t a t o t t  már ki, 
kiknek nagyobb része az érdeklelt i f j ú r a  nézve nem 
kedvezőleg nyilatkozott.— Azon fő lovászmesteri rendsza
bály, minélfogva korcsmák és kávéházak éjfélkori bezára
tása parancsoltatik, már többféle öszszeütközésekre adott 
alkalmat; igy pár nap előtt néhány kicsapongó a’ zöldfa— 
kávéházat azon időtájban zárva találván a’ földszinti abla
kokat beverte; tudjuk továbbá, hogy több kávés és korcs- 
márosok már elmaraszlaltattak a’ főlovászmesterileg sza
bott pénzbüntetésben, de mint értesiltellünk, ez ítéletek az 
őshalóság által, a’ ,,quid consilii“  elvnél fogva még foga
natba nem vétettek;— egyébiránt halljuk, hogy a’ kávéhá- 
zakbani mulalhalás ideje éjfélutáni 2 óráig fog farsang a- 
latt meghoszszabbittatni,—  sőthogy az impracticus rend
őri parancs megszüntetése végett a’ város legfelsőbb helyre 
repraesentálni készül.— Múlt héten a’ városháznál fogva volt 
négy tolvajnak sikerült a’ vékony falat, melly a’ városház
nak sz . János piacz felé néző oldalát képezi, egy székláb se
gítségével átfúrni, és kiszabadulni. Kettője azonban e’ jó 
madaraknak ismét hurokra került— a’ másik keltő pedig, 
váralik. —  A’ nemzeti színház tagjainak Pozsonyban föllé— 
pendése felőli hírek itt még mindig ingadozók, mellyik al
ternatíván fognak ezek megállapodni, nem tudjuk, de azt 
látja minden ember, hogy a’ magyar törvényhozás, a’ nem
zetiség néhány hét előtti diadalának színhelyén a’ magyar 
Thaliánakállapota,midőn ezKomáromy-társaság által képvi
selve amott, Schmidféle házban szorongni kénytelenül, a’ 
deutsches Elemental szemközt, melly középszerű drámában,
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és fölemelt ár mellett középszerűségen aluli operában nyi- 
latk ozik, valóban gúnyos, és magasb élvezet tekintetéből is 
kívánatos lenne a’ nemzeti szinháztagoknak itteni vendégsze
replése. __• Városszerte tánczestélyek, tánczgyakorlatok, tá-
gasb és szűkebb körben hirdetik a’ farsang közelgését, min
denféle óhajtások, igy tehát, ha isten is úgy akarja, mint 
magunk, minden esetre vígan leszünk. Re nd .  lev.

B arsm eg y e  (dec. 13kán.) Alispáni elnökletalatttar- 
tott közgyűlésünk első teendője volt az országgyűlési köz
lemények olvasása ’s az azok fölötti tanácskozás, mellynek 
nyomán a’ kk. és rr, táblájának válaszfölirata egész terjedel
mében elfogadtatott, egyetlenegy szó nyilatkozott ellenvéle
ménnyel. ’S igy követeink már postán oda utasíltaftak, hogy 
ha ezen tárgy újra szőnyegre jövend az alsó táblánál, ez uj 
utasítás szellemében nyilatkoznának. Rostálgalva volt köve
teink azon eljárása: —  miszerint e’ tárgyban rendes utasí
tás nélkül, mi több, a’ v.föliratnak már közgyülésinken ez
előtt megvitatott egyes tárgyai fölötthozott végzésink elle
nében, Mosonynyal szavaztak. Ennek ezentuli meggállására, 
indítványozva volt, hogy követeink vagy ne szavazzanak uta
sítás hiányában, vagy megyénk liberális szellemét tekintve, 
olly tárgyakban,mellyekre nézve utasítással ellátva nem vol
nának, Pestmegyével szavazzanak: utóbbi indítvány azonban 
mellőztetett: az e l n ö k s é g  ezen tárgyú első i n d í t v á n y t  
a’ főtárgyuval t. i. a’ szőnyegen forgott v á l a s z f ö l i r a t t a l  
azonosítván kimondá a’végzést,hogy azon tárgyakban mely- 
lyekben utasítással ellátva nem volnának,voksukat függesz- 
szék föl. Sokan az utóbbi indítvány fölötti tanácskozást még 
befejezettnek nem tekinték ’s fölötte nézeteiket akarván fej
tegetni azon kijelentéssel,hogy e’tárgy már be volna fejezve, 
vélemény-nyilványitásaiktól elmozdittattak,ez tetemes hosz- 
szasan tartott zavarra,lármára ’s kardcsörgetésre adott al
kalmat, melly alatt egy tisztviselő fölesküdtetett: ezután föl- 
melegiltetvén az előbbi tárgy: mihez tartsák magukat t.i. kö
veteink utasítás hiányában? az elnökség által e’szerint korlá
tolt szólásszabadság ellen történt kikelés ’s terjedelmesen 
tagialtatott, hogy követeink csakugyan utasításuk ellen vok
soltak, midőn Mosony indítványát pártolták, minekutána mind 
azokra, mik a’ válaszföliratban foglaltattak, részletes utasi- 
tással bírnak, megyénk állal az ott nevezett tárgyak sérelmül 
lévén elismérve. Olvastatott ezután a’ törvényjavaslatok nyo
mán készített választványi munkálat. A’ k. k. előadásokhoz 
csatolt t.javaslatokban némellyek az alsó tábla kezdeményzési 
jogát látták megsértve. A’ katonai élelmezésről szóló válaszl- 
ványi szerkezet, az alsó táblának e’ tárgyú fölirása szellemé
ben van kidolgozva,terjedelmesbben fog adatni utasítás, mi
dőn majd az orsz. választvány munkálata velünk közöltelik: 
Az egymillió forint megajánltatik, ’s vidékünk Gallicziáig a’ 
katonai szállásolás tekintetéből figyelembe ajánltatik. —  A’ 
káptalani voksok többséget nem nyerhettek ugyan, hanem 
hosszan tartó eszmecserére nyújtottak alkalmat, ’s utasításul 
kapták a’ követek, hogy törvényt szorgalmazzanak, melly
nek erejénél fogvást a’ káptalanok vokslól ’s a’ megjelenés
től mentessenek föl. Az ősiség eltörlése habár elvben me
gyénk által ki van is mondva, mindazáltal azon soklárgy miatt, 
mellyekkel öszszeköltetésben áll,érdemleg az öroködéssel 
együtt az országgyűlési választvány munkálatának megkül- 
detése után fog tanácskozás alá vétetni. A’ telekkönyvi hiva
talnokokat minden kijelölés nélkül kívánjuk választatni. A’ 
telekkönyvekről szóló I9ik§. odamódosittatik,hogy e’ tárgy
beli legkisebb részleteket az országgyűlés dolgozza ki. A’ 
.törvényszék elnöke szükségkép se fő- se alispán ne legyen, 
hanem egy külön állandó elnök választassák ’s a’ pecsét a’ 
törvényszék elnökénél legyen; a’ bíróság szabadon válasz
tassák ’s független legyen alulról úgy mint fölülről, ’s az el
járásra ’s külső kivántalóságok megtartására nézve felelős 
legyen. A’ bírói q u a l i f i c a t i o n ’ kijelölést kivéve, elfo
gadtatott. A’ f i u m e i  v a s ú t  érdemleg pártoltatik, ’s az 
5pc. kamatbiztositás is, de csak bizonyos, az előtervben ki
jelölendő öszvegig ajánltatotl meg. Óhajtjuk bányavárosa- 
inknaka’középponti vasúttal leendő öszszeköttetését.A’része- 
ketrégi állapotban kívánjuk viszszakapcsoltatni, adójok pe
dig külön semmi esetre se kezeltessék, hanem az országosan 
megajánlandóban ők is aranylagos részt vegyenek.Tervezte
tett egy országos választvány, melly az erdélyi választvány- 
nyal közremuiikálvaErdélynek hazánkhoz csatollalásátmeg- 
érleltesse.

L ip túm egye. Folyó évi dec. 13áni évnegyedes köz
gyűlésünk, mindkét alispánunk országgyűlési követté v álasz- 
tatása miatt, Rády Mihály helyettesített alispán elnöklete a- 
latt tartatott ’s ámbár néhány érdekesb országgyűlési tá r
gyat kivéve, többnyire csak magánügyek tárgyalhattak, a’ 
viták mégis (kivált egy brachialis kérdésnél, az eljáró bíró 
által, egy el nem marasztalt, ’se’ miatt a’ végrehajtásnak el
lenálló egyed ellen,kivántatván a’hatalomkar megrendelteté- 
se) nagyon élénkek és hoszszasak valának olly annyira: hogy 
elnöklő alispánunknak ezen közgyűlés folytatását — a’ fel
veendők még nagy halmaza hátramaradván — január 24ére 
keile kitűzni. —

A’ fölvétettek nevezetesbei: 1) Követeink jelentésé
ből megértetvén a’ válaszfeliratnak Pestmegye indítványa 
szerinti-általoklett pártoltatása,—  ez megyénk által helye- 
seltetelfsők erről gyorspostán értesittetnirendeltettek.—  
2) Az ínség az ország több részeiben ismét mutatkozván, 
követeink utasításul kapák azt indítványozni, hogy egy kerü
leti választvány azonnal küldessék ki a’ gabona-kivitelt aka
dályozó módok kidolgozására. 3) Zágrábmegye ország- 
gyűlésen leendő külön képviseltetésének pártolására köve
teink pótlólag utasittattak.—  Január 24én mint már fölebb 
emlitém, ezen közgyűlésünkfolytattatnifog. D et r i  c h Flór .

1 oniainegye. December 4dikén végződött évne
gyedes közgyűlése Tornavármegyének közérdekű tárgyakra 
nézve, alkalmasint az országgyűlés kezdete miatt, nagyon 
meddő vala; azonban az országgyülésiköveteknekadoltula- 
sitások,—  a’közvélemény hangulata kikémlelésére minden, 
a’közügy iránt érdekelve levő honfi előtt, bár egyes megyékéi 
legyenek,némi fontossággal, vagy legalább érdekkel bírván: 
nem láttam fölöslegnek ’s a’ nyájas olvasó türelméveli viszsza 
élésnek, utasitásinkat rövid kivonatban közleni; hadd lássa a’ 
nagy közönség, minő irányban óhajtja megyénk az országos 
kérdéseket megoldatni ’s hova számíthatja megyénk szava
zatát a’ törvényhozásnál! —

1 ső pontban a’ megbízólevelek bemutatása és szokott 
tisztelgések hagyatván meg, 2 ) A’ boldogutt nádor érdemei 
beczikkeztetni, ’s ha emlék hozatnék indítványba, valamelly 
közhasznú országos intézet pártoltatni.3) Istvánfőhg nádorrá 
választatása eszközöltetni. 4) Az orvoslallan előleges sérel
mek orvosoltalni.5) A’ főispánok régi törvényes állásukba 
viszszahelyeztetni, a’ netalán szükséges főisp. helytartók ha
tásköre pedig törvény által megállapiltatni; a’ szükség or
szággyűlésen lévén kimutatandó. 6) Polgárisitási ’sbeköl- 
tözési törvény alkottatni. 7) A’ sz. k. városok 16 szavazattal 
rendeztetni, a’ polgárképesség némi megszorításával ’s tör
vényben korlátolt főfelügyelőkkel. 8) Jászkun hajdúkerületek, 
szepesi XVI város országgyűlési szavazat alá rendeztetni; a’ 
szabad községek a’ megyéknél befolyással ellátva,szinte ren
deztetni. 9 ) Tisztesbek vagyis honoratiorok osztályából mi
nél többnek tanácskozhatási és választási befolyás érvényes 
szavazattal eszközöltetni ’s biztosíttatni. 10) Orsz.pénztár lé- 
tesittetni, az országosan kidolgozott alapokon,a’ népnevelés, 
közlekedési eszközök és hitelintézetczéljaira,—  másfélmillió 
forinttal; —  ha pedig régi óhajtásunk szerint az országgyű
lési költségek födözése is odautasittalik, kétmillió forinttal. 
Valóban ideje is lenne már sok kis terjedékü megyén a’ mél
tányosság szerint,igazságosan könnyíteni, mellyek a’ gyakori 
hoszszas or.gyűlések költségű nem bírják; még is készek az 
ország javára czélzó ajánlatokat pártolni; biztosan reméllvén, 
hogy az igazság szava irányukban is már valahára győzni fog 
a’ szűk keblű önzésen. Mert az or.gyülés rendezésének ha
logatása igen vékony biztatás,és ha segítség addig nem jő, 
valóban nem fogjuk győzni a’nyomasztóterhet.„A’mitakartok, 
hogymásokveletektegyenek,tiisazttegyétekmásokkal.“ l 1) 
A’ népnév, előmozdítására múlt or.gyülési munkálat nyomán 
t.vényes intézkedés tétetni. 12)Általányosabb éhínség mege
lőzésére az országos intézkedési mód kimunkálására or.gos 
választvány kiküldése szorgalmaztatni. 13) Büntető törvény 
behozatala, ha esküllszékekkel nem létesíthető, azok nélkül 
állandó törvényszékekkel is, szóbeli eljárás és nyilványosság 
mellett eszközöltetni ’shatöbbség a’ halálos büntetéstfentar- 
taiiá, azt csak a’ bírák Vide bejegyezésével alkalmazni. 14) 
Börtönrendszer létesítése a’ kir. válasz sürgetésével eszkö
zöltetni. 15) Orsz. hitelintézet, a’ kölcsönzéseknél megtar
tandó változhatlan sorozat mellet,az ellenőrködő választvány- 
nak a’ kir.válaszban kívánt hatásköre megszorittatását is el
fogadva; de a’ kölcsönzést egyes jobbágyokra és úrbéri b ir
tokra is kiterjesztve. 16) Az ősiség módosíttatni,ez előtti örök- 
eladási szerződvények, úgy a’ régi zálogok ’s öröködési ke
resetek megerőtlenitésére 3 észt. szabalni; a’ folyamatban le
vő hasonló perek befejezésére szinte bizonyos határidő kitü- 
zetni, ezután az örök eladási szerződések, csalás eseteit kivéve, 
felbonthatlanokká tétetni; zálogos jószág az évek eltelte után 
3 évvel elidősülés alá vonatni,a’ zálog törvényessége 12 évre 
csökkentetni ’stb. 17) Hilrebizottságok 32 év múlva meg
szüntetni,addig is adósságérti foglalás alá kitüzetni;jövendőre 
minden bilbizomány-alapitás eltiltatni. 18) Úrbéri örök vált- 
ság a’ tulajdon szentségének fentartása melleit előmozdiltatni;
19) Katona-élelmezés megváltása iránti törvény sürgeltelni.
20) Vámviszonyok az ország érdekében, az örökös tartomá
nyokban egyezkedés utján, törvényhozásilag rendeztetni. 21) 
Közlekedési eszközök közzűl a’ nélkülözhelleneknek ismert 
vasutak, ha magányvállalkozók által nem létesülhetnek, külö
nösen jelenlega’vukovár-üumei vasút, kamatbizlosilással el
láttatni; a’fiumei kikötő vihar-biztos állapotba helyeztetni; az 
orsz. utak költségei kivetésénél azon törvényhatóságokra, 
mellyek határát az elkerüli, figyelem fordittalni ’s aránylagos 
könnyítés szereztetni. *2 2) A’mértékeket egész honban egyen
lőségre hozatni. 23) A’ czéheket, kártékony egyedáruskódási

I kinövéseiktül megtisztítva,—  az ipar szabad fejlődése eszkö-
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zeivé tétetni. 24) A’ gazdasági és iparegyesület orsz. pártfo
gás alá vétetni;—  25) A’ Ludoviceában a1 nevelés már va- 
lahárai megindítása a’ nemzet igényeihez alkalmazva, esz
közöltetni. 26) Műegyetem felállittatni. 27) Papi tized meg
váltása előmozdíltatni. 28) Országgyűlés évenként,a’követek 
6 évre választása mellett,Pesten tartatni ’s e’ végre országház 
építtetni. 29) Sajtószabadság, minél szabadabb alapokra fek
tetendő sajtótörvények mellett kivivatni ’s legközelebb a’ke
rületi napló szabadon nyomatni, országgyűlési újság is elő— 
leges vizsgálat nélkül kiadatni ’s ez esetben a’ hallgatóság 
korlátoztatása is elfogadtatni, 30) Országgyűlési költségek
nek az orsz. pénztár általi viselése, mint egyedül igazságos 
mód, eszközöltetni. 31) Tiszt és kövelválasztási és gyűlési ki
hágások a’ múlt országgyűlési munkálat nyomán, megszün
tetni. 32) Tisztviselői felelősség behozatni. 33) Kir. előadá
soknak a’ meghivólevelekkelielóleges közlése eszközöltetni. 
34) Orsz. tűz- ’s egyéb kártéritő intézetek létesíttetni. 35) 
Erdélynek magyarhonnali öszszekapcsoltatásmódja kidol
gozására orsz. választvány, 36) Az unitaria vallás bevétele 
eszközöltetni, 37) Turmező több rendbeli sérelmei orvosol
tatok 38) A’ közlekedési ügyvezetésre a’ helytartó tanácsnál 
a’ törvényhozás mellózlével alakított osztály törvénybe ig- 
tattatni. 39) A’ postabér,melly a’ szellemi közlekedés és mi-' 
vetődésre nyomasztólaghat, csökkentetni. 40) A’ kathol. ifjak 
evang. iskolában tanulását tiltó— ’s az illető iskolai bizonyít
ványt érvénytelennek nyilványitó helytartótanácsi intézvény, 
mint sérelem, orvosoltatok 41) Az átmeneti törvény a’ gö
rög katholikusokra is kiterjesztetni. 42) Az átmeneti törvény 
jótékonyságát életkorhoz, jelesül 1 Síkhoz kötni parancsoló 
helytartó tanácsi intézvény által okoztatott sérelem orvosol
tatok a’ törvény eredeti épségében megtartatni, netaláni vál
toztatás esetére teljes viszszonosság létesíttetni.43) A’ zsidók, 
a’ keresztyénséghez közelitő föltételek alatt és a ’ magyar 
nemzetiséggel öszszehangzólag, polgárisíttalni. 44) A’ szen
vedő váltó-képesség egyedül bejegyzett kereskedőkre szo- 
ríttatni. 45) A’ közigazgatási ügyvitelnek a’ törvénykezéstől 
külön választása eszközöltetni kinántatván; mind ezek, több
nyire illyen általányosságban és igy az egymáshoz közelítést 
nehezítő apró részletességekbe bocsátkozás nélkül utasításul 
adattak; ’s minthogy ez több törvényhatóságban igy tör
tént, valószínűleg nem sokára be fog következni azon időszak, 
midőn a’ megbízok képviselőik jellemében nagyobb bizalmat 
helyezve, azok működésének legföljebb fő irányát ’s végha
tárát fogják kijelölni; utasítás nélküli követeket küldeni, vi
szonyaink közt—  még sokáig nem lévén tanácsos.(Vége k.)

T em esiuegye  (decemb.9kén). Szép és nagy szó az 
a’ „méltányosság“ morális erő rejlik benne. Amott a’ másik 
oldalon mindenharmadik szóban halljukazt emliltetni olly föl
tűnő elragadtatással, hogy az ember kételkedni alig me r , 
miként az csakugyan meggyőződésükben létezik. Szörnyű á- 
m itás! Nem egyéb az nálatok uraim, egy uj találványnál, 
mellynek firmája alatt ollykor ollykora’ legtisztább akaratot 
gyanúsítjátok, a ’valódi humanitásnak sírt ástok,’s a’ legszi
lárdabb jellemet ’s tekintélyt megzavarjátok, hogy reá a’ 
nemzet nagy színe előtt homály boruljon. Nézzétek mai köz
gyűlésünkéi, és hazudtoljatok m eg!

Ambrózy György báró alispán szokott elnöki üdvözlet 
után előadá, mikép a’ jelen soronkivüli közgyűlést az időköz
ben követeink tudósításával leérkezeltk. kir. előadások miatt 
hitta öszsze fölszólítván a’ kk. és rdeket, hogy azok fölött 
alkotványos jogaikhoz képest intézkedjenek. És nyomban 
K. I. központi főbíró emelt szót, sajnosán érintvén, mikinta’ 
mulf kisgyülés bizonyos hivatalmulaszíás miatt őt méltatlanul 
(?) rótta volna meg, mirenézveő a’ kir. előadások tárgyal- 
latása után önigazolhatási jogát föntartja. Ezen közbeszólás 
után olvastatott követeink tudósítása, mellyből a’ k. kir. elő
adások közlésén kívül, örömmel értettük meg, hogy a’ folyó 
országgyűlést a’magyarok királya magyar nyelven nyitá meg, 
hogy István főhgef, az ország rrdei által megválasztott fé
nyes nádori méltóságban, ő felsége örömkészséggel meg
erősítette. —

Most F. I. püspök egy inditványnyal lépett elő. (3 úgy
mond a’ folyó országgyűlés megnyitásakor tanúja volt azon 
általányos nemzeti örömnek, midőn alkotmányunk legerő
sebb biztosítéka, a’ magyar nemzetiség, a’kir. székben üllte 
diadalünnepét, tanúja volt a’ legigazságosabb kir. kegynek, 
mellyel ő felsége az egész ország egyetemes kivánatához 
képest István főhg nádorrá lett megválasztatásában hű ma
gyarjaihoz viseltetni méltóztatolt, valamint tapasztalá azon 
közrészvétet is, melly a’korszerű k. kir. előadások honboldo
gító iránya miatt az ország karai és rendéiben támadott;—  
azért indítványozni kedves kötelességének tartja (az ellen
zékrészéről: meghalt az egri érsekj)mikép mindezekértTe- 
mesmegye egy örömiratban ő felsége előtt köszönettel ’s há- 
larebegéssel hódoljon, egyszersmind a’ közkedvességü Ist
ván nádornak legtisztább örvendezésünket tolmácsoló föli
rat küldessék (éljen!) V. I. tb. kívánja előbb a’ kir. előadá
sok tárgyaltatását, ’s noha különös szóló előtt, hogy e’ me
gye ismét gratulál, midőn már egyszer követei által az or

szágos válaszfoliratban azt megtevé, az indítvány első részét 
mégis pártoltatandónak véli. Második részét oda módosít
ja, hogy István főiig nádorhoz, örömünket kijelenteni, egy 
küldöttség járuljon, minthogy ö is saját tűzhelyeinknél ke
resett fel bennünket. Sz.J. tójegyző püspök ó mlga indít
ványát egész terjedelmében magaóvá tevén, a’ kir. előadá
sok tárgyalását választványhoz kéri utaltatni, miután azok
ban fontosb tárgyak fordulnak elő, semhogy rögtönözve va
laki kimeritőleg szólhasson felölök. G. I. tb. az indítvány el
ső részét meggyőződése szerint nem pártolhatja. Sokkal fon
tosabb szónok előtt azon erkölcsi sülyedéssel párosult nyug
talan politikai é le t, mellyet a’ kormány a’ közelebb lefolyt 
három év alatt uj rendszerével előidézett. És e’ thema fölött 
hoszszu philippikát tartván, még azt jegyzé meg, hogy az 
adminisztrátorok: pártfőnökök,kik azért neveztettek terebé
lyes rokonsággal biró középrendi egyediségekből, hogy a’ 
nepotismus szikláján törjék meg a’ nemzet szilárdsága. Mind 
a’ mellett, szónok igen örül, hogy a’ nemzet többségének 
morális erejéről viszszapattannak az ármány nyilai, hogy az 
ellenzék az országgyűlésen többségben van, hogy ezen ha
zai! párt az, mellynek köszönhetünk minden jót. Ezek folytán 
hozá inditványba.-hogy Temesm. köv.utasitásukat a’ v.fölirat 

kérdésében megszegték, mert tisztán hálálkodási tér lévén 
elöltök kijelölve,miutánők isoláltanmaradtak’sBaranya köve
te indítványában az előleges,Mosonym. után pedig állalányo- 
san az újabb sérelmek védelmére is fölkeltek, és igy noha 
utasításuk a’ gravaminalis térről őket egészen leszorította, 
— noha a’ verificatio kérdésében a’ tábla többségével da- 
czolólag kijelenték, mikép egyedül küldőiknek tartoznak en
gedelmeskedni , ezen szavukat a’ válaszfölirat kérdésében 
be nem váltották: ezekhezképest indítványozza a’ conser- 
vativ többségnek, hogy olly utasításokkal lássák el követei
ket, mikép illy anomáliába ne essenek, mert igy a’ megye 
állása e’ hongyülésen nulliücálva van; 2) kéressék meg 
ő felsége, hogy István nádornak dicsőült atyja érdemei te
kintetében javak adományozlassanak. Majd alulirt közlőre 
került a’ szólási sor, ki megnyugtató honpolgári érzetre hit
ta fel a’ kk. és rdeket, valamint ő felségének a’ haza boldo- 
gitásában tündöklő legtisztább fejedelmi akarata, úgy a’ kor
mány becsületes hazafi szándoka iránt. Elősorolván— köz
lő— részletesen a’ bölcsőben ringó magyar nyelv törvénybe 
igtalásától kezdve egész a’ mostani korszerű k. kir. előadá
sokig, mind azon gazdag és jövőre kedves fejleményt Ígérő 
törvényeket és intézkedéseket, mellyek urunk királyunk ve
zér irányzata mellett hazánk érdekében történtek. ’S ezek 
után az e l l e n z é k e t  kérdezvén: —  vájjon a’ kormány, 
mellyet ő felsége statusintézkedéseiben mindig meghallgat, 
melly a’ felségnek annyi dicsőt tanácsol, nem érdemli é meg 
tőlünk a’bizodalom kisebb mértékét? vájjon a’kormány nem 
részese é közvetve vagy közvetlenül mind annak, mik ő fel
sége által hazánk érdekében tétetnek? közlő úgy vélekedik, 
hogy a’ másodrendű érdemben a’ kormány is osztályos, (az 
ellenzéki részről: nem igaz, nem igaz!a’ többség részéről: 
sokszoros helyeslés) de biz igaz, mond közlő, mert a’ kor
mány kihallgatása nélkül a’ kir. trónon misem történik, és 
ha a’ történetek öszszegét az igazság mérlegébe vetjük, bi
zony a’ kormány részére nyomatékosabb a’ bizodalom ’s ér
dem önök gyanúsításainál. Annálfogva közlő a’ főkanczellár 
ellen G. I. által emelt méltatlanságot nem tűrhetvén, miután 
meggyőződésében fekszik, hogy ő nmlga minda’felség ma
gyarul megszólamlásában, mind a’ korszerű k. kir. előadá
sok kibocsátásában főtényező volt, azon méltatlanság ellené
ben ő nmlgának polgári köszönetét szavaz. A’követek ellen 
felhozott vádat el nem ismeri, sőt helyén látja, ha a’ követ az 
utasításához legközelebb állóhoz csatlakozik. István főhg- 
nádort közlőnél senki mélyebben nem tiszteli, hanem az ado
mányozás végett ő felségét megkérni a’ hatóság köréntule- 
sőnek tartja, az adományzás egyedül a’ kir. jogok közé tar
tozván. Elvégre nem hagyhatja érintetlenül azon hazafi párt 
nevezetet, méllyelG. I.tb. ajkairól hallott igen helytelenülle
peregni; hát csak az ellenzék a’ hazafi párt?  hát, kik más 
véleményben vagyunk, nem emeljük e’ hazát a’ boldogitás 
magas czéljafelé? most csak annyit felel G. I.nak, ha a’ régi 
pallérozott görögökben is egy kivető van, hogy t. i. ők is 
úgy m inta’ zsidók magokat választott népnek hitték’s fogal
mok szerint minden más ember barbár és nem vala méltó a’ 
hellen műveltségre. Egyébiránt közlő a’ vezér indítványt pár
tolja, ’s a’ kir. előadások tárgyalása elhalasztásában Sz.J. 
főjegyzővel kezet fog. O .J.kir.tan. mondá, hogy az ellen
zék többségben az orsz.gyülésen nincsen, mertvannak kö
vetek, kik utasításuk ellen szavaztak. G. I. tbirót miben sem 
pártolja, hanemő is az előbbi szónokkal egyértelmű lévén, 
főkanczellár ő nmlgának a’ kir. előadások miatt köszönő fel
írást hoz indítványba (a’ töhbség részéről: zajos éljen, az el
lenzéki részről: l á r m á s  z u g á s.) Most az ellenzék szóno
kai egymás után keltek fel, élesgunyt lehelvén a’többség a- 
karatára. Kifejezéseiket, mellyekkel az említett kormányférfit 
bántották, botrányos közbeszólásaikat ’s magokviseletét, 
mikkel bennünket folyton insultáltak, ide nem írhatjuk. És kik

voltak ők? az ellenzék azon töredéke, mellynek minden egyes 
tagja két rövid év előtt majd fellálá az ellenzéki embert, melly 
egyenként polgári örömétfejezé k ie’ teremben, hogy ő fels. 
Magyarország kormányával az említett kormány-férfiút bízta 
meg és szent imával fordult ég felé, hogy a’ teinesi ellen
zéket megbuktathaták. Igazán, sok képmutató lakik e’ sze
gény hazában! Majd a’ G. I. által felhozott indítvány mint 
méltatlanság ellenében m osta’ conservativek állottak sorban 
le!. D. B. I). A. és sok más igen jelesen toriák viszsza az ok- 
nélküli megtámadásokat és rágalmakat, mellyek az erélyes 
kormányférü ellen olly kíméletlenül szórattak a’ nevezett tö
redék által. Kifejtetett t. i. hogy azon osztatlan bizodalom ’s hó 
ragaszkodás, melly iránta kormányra léptekor e’ megye nagy 
tübbségébennyilatkozolt, naponként szilárdul, mert bölcsen 
vezérlett kormányzata alatt reményűikhez képest sok üdvös 
dologjöve lé tre ,’s hogy a’ honboldogitásban illy rövid idő 
alatt többetnem tehete, oka azon törekvés, melly a’ végre
hajtó hatalmat törvényesen működni nem engedi. Nem tud
játok, milly vérmes remények valánaka’ múlt orsz.gyűléshez 
kötve, ’s a’ honatyák másfél évi hoszszu tanácskozás után 13 
törvényt hoztak haza?! ó nmlgakormánya alatt honunk szel
lemi és anyagi emelkedésére nagyszerüintézkedések létetvék. 
Urunk királyunk a’ magyar nemzetiséget legmagasb trónjá
ba emelte, a’ k. kir. előadások nemcsak korszerűek, hanem 
benne a’ fejdelmi akarat a’ nemzet legfőbb ohajtásival egy- 
gyé olvad, ’s ki kételkedik, hogy ép ezeken virul fel a’ magyar 
nemzet jövendő nagysága ’s dicsősége? Végre hoszszu ta
nácskozás után F. I. püspök indítványa egész terjedelmében 
végzéssé alakult olly hozátétellel, hogy gr. Apponyi György 
főkanczellár ő nmlgának is köszönő leiirat küldetik, a’ k. kir. 
előadások tárgyaltatása pedig az orsz.gyülési választvány
hoz utaltatott.

Második tárgy volt K. I. főbírónak önigazolása.ü ugyan 
is előadá, hogy minap bizonyos családi ügyeiben Nyitni me
gyébe utazott, ’s bár privatim alispán urnák ebbeli szándé
kát kijelenté, (mire azonban alispán ur nem emlékezik) az 
alispán indítványára mégis egy kisgyülés őt a’ be nem jelentés 
miatt megrótta; miután több általa megnevezett is addig akép 
cselekvők, (de mindig engedelemmel) kérte a’, kisgyülósi 
végzést megsemmisittelni. Ezen tárgy fölött d. u. negyedfél 
óráig nyúló epés vitakeletkezék ellenzéki oldalról személy
sértésekkel. Még pislogó mécsek is kibuttak a’ véka alól, ’s 
ig7 a’ gyűlés úgy elaljasult, hogy annak történeti vázlatát köz
leni nem kívánjuk; csupán az eredvénytírjuk ide, melly sze
rint a’ kisgyülési végzés helybenhagyatott ’s megerősittelett. 
Hadd tanulja meg főbíró ur is —  mint közlő magát kifejező 
—  mittesz az: ordo est animarerum. — Tudják meg urak, 
hogy az erőszaknak természetes következvénye a’ reactio, ak
kor aztán ne jajduljanak fel a’ méltányosság köpenye alatt!

Ha t va n i  Imre.

K Ü L F Ö L D .
SPANYOLORSZÁG. Dec. 14kén a’ senalusban a ’ vá- 

laszföliralnak két előbbi miniszterségér ányában roszalást 
tartalmazó szakasza, némi vitatkozás után 75 szóval 6 ellen 
elfogadtatott. A’ többi szakasz elfogadása vitatás nélkül tö r
tént ’s ekép az egész válaszfölirat elfogadtatott ’s olvasta
tott. Gataloniából azon örvendetes hir érkezett, hogy a’mon- 
temolinféle csapatokbul számosán engedelmességre térnek ’s 
az ottani fölkelés látszólag végéhez közéig. Gróf Montemo- 
linmég folyvást Angliában mulat.

Dec. I6kai madridi hírek szerint Jose Amador de los 
Rios, egyik osztályfőnök a’ közoktatási miniszterségben, ki
rálynői magány-litkárráneveztetelt. — Mindinkább valósulni 
kezdett azon hir, miszérintEspartéro még december végéig 
vala Madridba megérkezendő. Dec. I6kai követkamrai ülés
ben az elnök egy, a’ kevesebbséghez tartozó követek nagy 
részétől aláirt előterjesztvényt olvasott fel , melly által a’ 
kormány kérdésre vonatandó lenne,hogy szorosan számoljon 
azon pénzöszszegekről,mellyeket 1811. óta Havannábólhu- 
zott. Ezen előterjesztvényt Sagasti követ fejtegető ’s tám o- 
gatá,czélozván egyszersmind benne Flores tábornok tobor
zásom ’s a’ Mexicoban fölállítandó monarchia tervezetére. 
A’ követ olly erősen támadá meg a’ mérsékelt minisztersé
geket, hogy a’ tengerészminiszter kötelességének tarlá kér
ni az előadottak tárgyaltatását, miszerint az ellenzéki férfiú 
szenvedélyes kitörései mint mondá nyilványosan megczáfol- 
tassanak ’s állításai hazugságban marasztassanak. A’ hatá
rozat valóban akép ütött is ki, hogy az előadás tárgyaltatás 
alá vétetik. Dec. I7kén a’ kamratöbbségi tagok m agán-ér
tekezést valának tartandók a’ Salamanca miniszterség elleni 
megtámadás főbb pontjainak megállapítására.

ANGLIA. Dublinből dec. l9kéről írják, mikép az al- 
király el van tökélve az épen életbe lépendő törvényt „az 
irlandi vétségek megakadályoztatására,“ lehető legnagyobb 
erély és határozottsággal végrehajtatni, hogy kormányzá
sát legalább semmi szemrehányás ne érhesse, Dec. 23kán 
tehát titkos tanácsülés vala tartandó kijelölésökül azon ke
rületeknek, mellyekben az említett törvényt azonnal alkal-
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maztatni szükség. Az ez iránti hivatalos nyilatkozvány már 
24kén vala megjelenendő. —  Liverpoolban egy nagy ame
rikai ház Sands T. ésP. meg társ. 50, mások szerint 130 e- 
zer ft stlggel megbukott.

A’ manchesteri gyáregylet a’ yorkshire és lancashirei 
gyárosaidhoz körlevelet bocsátott, mellyben a’ tízórai bili 
megszüntetése végeit a’parliament előtt beadandó kérelem
re szólittatnak fel. A’ tízórai bili védőji tüstint ellenlépése
ket tettek. Fielden ur, annak erős ólalmazója az alsóházban, 
azonnal erélyes iratot intézetta’munkásokhoz,e’ több mint tiz 
évi küzdelem gyümölcse melletti maradásra biván lel őket.

A’ parliament dec. 20kán mindkét házban február 
3kaig halasztatott el. Ott szünetelhetnek már annyi siker- 
kosz or uzta munka után!

Russell lord előadását a’ zsidófelszabaditás ügyében, 
a’ szabadelvű lapok egyiknek nevezik legjobb parliamenti 
beszédeiből. Általányos indokolását azon megjegyzéssel ve
zető be, miszerint e’ kérdésnél semmiféle izgatás nem áll 
háttérben, mint egykor a’ katholikusok emancipatiójánál; 
mert ehez a’ zsidók részint egyáltaljábanigen nyugalmas a- 
lattvalók, részint az angol zsidó község csekélyebb számú, 
semhogy izgatással hatást eszközölhessen. Itten tehát csak elv 
forog fen — a’ lelkiisméretszabadság és emberiség elve. A’ 
keresztyén parliamentesküt illetőleg, miben némellyek túlsá
gos súlyt helyeznek, bizonyságul a rra , hogy milly kévéssé 
legyen az kezesség az esküvő keresztyén meggyőződése 
mellett, Gibbon és Ilume Dávid példájit bozá fel, kik daczá
ra nyilványos hilellenségöknek nem átallották a’ Krisztusra 
kötelező esküt utánmondani; ’s mégis mind a’ kettő, névsze- 
rint az előbbi gonoszabbat nyomatott a’ kereszlyénség ’s an
nak isteni eredete ellen minttalán akármelly zsidóiró. A’mi
niszter fejtegeté tovább: milly különbözőleg és szükkeblüeu 
értelmezők magát a’ kereszlyénség fogalmát különböző i- 
dőkben a’ brittparliamentben: midőn a’ római egyház kor
látlanul uralkodott, minden eretnek nemcsak kirekesztetéssel 
a’ parliamentből, hanem tüzhalállal is fenyegetteték; az an
gol egyház aztán hasonló szigorral a’ katholikus és protes
táns dissentereket rekeszté ki ’s csak mintegy 2 0  év óta 
bírja a’parliament a’ keresztyénség általányos jellemét. Ezt 
a’ szelidebbé vált korszellem okozá, melly most a’ zsidók e- 
gy'enjogositásátkivánja. Russell beszédének e’ része volt leg
gyöngébb, mert John lord elhallgatá itt azon fontos pontot, 
hogy a’ különféle keresztyén vallások daczára minden ellen
tétnek egylegiségekben, a’ fő dologban mégis egyeznek, hí
vén Krisztusban ’s az általai megváltásban. Nem igy a’ zsidó 
vallás. —  A’ zsidófelszabaditási bili ügyébeni tanácskozások
nál két nevezetes dolog tűnt fel: először azon hiltani’s egy
háztörténeti olvasottság, mellyeta’ szónokok mellettei ’s eP- 
lenei indokolásban kifejtettek, ’s melly hasontárgyu vitatko
zásnál más, például franczia kamrákban aligha találtatnék 
illyetén mértékben; aztán amaz illedelmes hang, melly min
den gyűlöletes,népi előítéletekből származó mellékvonatko
zást gondosan kerül, a’ bili ostromlóinál, kik mindnyájan ün
nepélyesen kijelentél*, miszerint ellenzésök egyedül vallási 
’s lelkiisméretikétségeiken alapul. Máskép volt ez csakné- 
hány év előtt, midőn még a’ felsőhazban is alanyi ellenszenv 
okaival küzdöttek a’ zsidóságjogegyenlősittetése ellen. Rus
sell lord következőleg állitá fél indítványát: alakuljon bizott
sággá a’ ház, őfelsége zsidó alatt valójinak polgári ’s politi
kai jogképtelenségei megszüntetése iránt tanácskozandó. In
dítványát tisztán azon elvre alapitá, miszerint minden szüle
tett angol előtt alkotványilag minden statusméltóság ’s előny 
nyitva legyen, miknek élvezését semmiféle valláskülönbség 
ne akadályoztassa. Ha teliál semmi nyomos okol nem mutat
hatni fel, melly miatt az egyesült országokban született zsi
dók polgári ’s politikai hivatalokra képtelenekül bélyegeztes
senek, akkor ők is feljogositandók azon szabaditékokra,mely- 
lyeketa’ britt alattvalók születési jogokul igényelnek. Magok 
az emancipatío ellenei is elismerik, hogy a’ zsidók békesze- 
rető és rendes emberek, ugyanazon erkölcsi törvényköny
vet vallják ’s követik, mpIlyet a’ keresztyének. (De az uj szö
vetség erkölcsi tanait nem vallják , nem követik, ’s vájjon

meS amazok közt ’s vaj-

3ik szám.

jón ha a’ poena talionis,melly az ó szövetség jóváhagyta bün
tetésmód sinórmérléke, világszerte ismét lábra kapna, nem 
sülyednénk é újra azon emberiségi durczás gyermekkorba 
viszsza, mellyből Krisztus istentana kiválta bennünket? De ők 
tankönyvökül a’ Talmudol hozzák fel; azonban, minden ki
szemeltjósága mellett is mennyi hiányt látnak ebben a’ leg
józanabbak?— ) Hivatalokban, mellyekre eddigelő bocsát
tatnának, kezelési képességet tanúsítottak, ’s egyáltaljában 
értelmiség és ismérelekben nem állnak semmi pontban ke
resztyén polgártársaiknál hátrább. Segítik a’ statusterheket 
viselni;teljesítik a status által reájok mért kötelességeket: 
miért ne részesüljenek a’ statusjogokban is? ’stb.

Az angol zsidók hálaföliratot készitnek IX. Idus pápá
hoz római hilsorsorsaik iránt bizonyított számos kedve- 
zési ’skegytanujel miatt. Az Exeterben lakó izraeliták tették 
az első lépést.—  Ide vonatkozólag megemlítjük, mikép a’ 
nagymecklenburgi rendek többsége a’ zsidófelszabaditási 
törvényjavaslatot nemcsak elfogadta, hanem még külebb 
is terjesztette.

Dec. 20kai felsőházi ülésben királyi bizottság az irlan- 
di kényszerbillt megerősítő ’s ekép törvényerőre emelé. 
Brougham lord egy rendszabályt jelenleltbe az angol bün
tető törvény kijavítására’s egy mást a’ választási megvesz
tegetések ellen ,’s mind a’ két bilit a’ parliamenti szünet il
lán akarja behozni.

A’zsidó-felszabaditási bili másodszori olvastatása dec. 
20kai ülésben febr. 7kére határoztatott. Addiglan élénk iz
gatástörténhetik mellette’s ellene is az országban, most a- 
zonban az egyházi ’s egyetemi testületek figyelmét legin
kább dr. Hampden herefordi püspökké neveztetése foglal
ja  el, mi mellett az egész egyházviszony a’ statushoz fesze- 
geltetik. —  A’ parliamentnek febr. 3kaig elhalasztatásami- 
atti ellenkezésRusell lordotegy általányos nyilatkozatra kény
szerűé, melly némelly fontos adatokat foglal magában.Nem 
tagadhatjaugymond, hogy Irland, főleg a’ nyugati rész is
mét szükségben sinylik, mégis az onnan érkezett tudósítások 
mind megegyeznek abban, hogy a’birtokos nemesség most 
minden igyekezetétarraforditja, miszerint a’ népinségen fog- 
lalkodtatás által enyhítsen. Mielőtt kilátást nyújthasson az ir-  
landi nemességnek további gyámolitásraa’ statuspénztárból, 
szükség hiteles bizonyítványokkal birnia a’ fölött, hogy ók 
mindent megtettek magok részéről az irlandi szegényi tör
vényrendeleteinek életbe léptetésökre ’s a ’ szegényi adó be
gyűjtésére, A’ múlt évben parliament által jóváhagyott pénz
segélyt szóló nem bánta ugyan meg, de nem titkolhatja el 
magától, mikép ez által az ország más részeinek lakossá
gára nehéz teher háramlóit, miről a’több angol kerületben u- 
ralkodott Ínség tanúskodik. Miután senki nem kívánta ’s alig
ha kivánandja,hogy a’ kenyérkeresetből kieseit angol és skót 
munkások, kik most a’ szegényi adóból élődnek, statuspénz
tárból tápláltassanak, ennélfogvást a’ kormány nem indítvá
nyozhatja az irlandi szükölködőknek az említett forrásból el- 
láttatásukat sem, mig először valamennyi más segélyforrás 
ki nem lesz merítve,

Sun szerintaz irlandi hadsereghői a ’lefolyt katonai év
ben egymásra i  500 ember szökött el. Legtöbb szökés Cana- 
dában fordult elő az egyesült statusok közelsége miatt.

FRANCZIAORSZÁG. Melillából dec. l lk e ig  érkezett 
tudósítások szerint a’ marokkai sergek két császári! vezér
lete alatt Abdelkaderhez annyira közel voltak m ár, hogy 
Í3kára eldöntő csatát vártak. A’ marokkai sergek harcze- 
rejét 30 ezer lovasra’s 5— 6 ezer gyalogra számítják, mel- 
lyeknek Abdelkader csak mintegy 3 ezer főt állíthat ellen. 
Lamoriciére tábornok az algíri határokat 6 ezer emberrel vé
di ’s úgy hiszik, mikép Ábdelkader végsőre kényszerítve,
Melillában keresend ménhelyet.

Dupinur, ki a’ követkamrai elnökségre kijelöltetést 
elfogadta, miután semmi sikert előre nem láthatott, ismét 
viszszalépett azon nyilatkozattal, mikép egyáltaljában nincs 
kedve nevét gyülpontul a’ miniszterség elleneinek kitenni. 
Dupont ur is viszszautasitá a’meghivást az elnökszékérti ver
senyzésre. —

Joinville herczeg épen most terjedelmes értekezést a’
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franczia tengerészeiről fejezett be ’s azt a’ pairkamrában 
szándékszik fölolvasni. Levele Tréhouartadmiralhoz, melly
ben búcsút vesz a’ hajóhadtól ’s keserű csalódásai képezik a’ 
bevezetést az értekezéshez, mellyben a’ herczeg nyílt ellen
zésben a’ miniszterséggel, nézeteit, kívánságait, reményeit, 
aggodalmait és panaszait a’ francziaországi tengerész-ügyet 
illetőleg legnagyobb nyíltsággal elő akarja adni. Az érteke
zés természetesen ismét nagy figyelmet gerjesztend.

Dec. 22kén Guizot ur és Poroszország, Ausztria’s 0 -  
roszország követeihoszszas értekezést tartottak együtt,melly 
állítólag a’ schweizi ügyekre vonatkozik. A’ ,Presse4 meg
jegyzi, mikép a’ britt követ nem kap ott meghívást a’ tanács
kozásba^ megjelenésre, mindazáltal mintegy bizonyosnak 
mondható már, hogy a’ szárazföldi nagy hatalmak, Anglia 
mellőztével, fognak a’ schweizi kérdésben tanácskozni. —  
Hallomás szerint Poroszország és Ausztria követei legköze- 
lebben váratnak e’ végre Párizsba.

OLASZORSZÁG. A’ dec. közepe tájáni nyugtalankodá
sok Nápolyban jelentékesbek voltak mint eleinte hivék. Egy 
rendőrbiztos ’s egy polgárkatona sebesittetett meg, egyik 
könnyűden, másik életveszélyesen. A’ népből 15 egyed ka
pott sebeket. Az elfogatások folyvást tartanak, érvén fiatal 
herczegeket, tudósokat ’s tanárfiakat.— A’ római kormány
lap czélszerü változáson megy által, t. i.naponkintjelenendik 
meg ’s egészen uj szellemben fog szerkesztetni.— Az estei 
statusokban szükségelt hadsergi szétküldetés következtében 
Modena és Reggio őrségei annyira megkevesültek, hogy a’ 
modenai herczeg kénytelen volt ausztriai gyámolitási had
osztályokért esedezni, mellyek a’ status-nyugalom biztosí
tásául meg is adattak.

Az angol hajócsapat dec. 20kán hagyá el a’ livornoi 
kikötőt ’s a’ speziai tengeröböl felé vette útját.

Dec. 16kán reggel Róma kormányzója a’ statustitkár
ságtól postán egy levelet kapott, miszerint az ,,Alba“ czimü 
ílorenczi gyökeresdi lapot azonnal foglaltassa le, a’ kor
mányzó tüstint a’ statustitkárhozmenvén előadá, mikép e’ 
parancsot a’szerfölült nagy felelősségi teher miatt végre nem 
hajthatja’s nem vonhatja magára a’ népgyülölséget; hozzá 
tevén, hogy ha valamelly toscanai lapot le akarna foglalni, 
pillanatigsem állna jót Róma nyugalmaért.

Ciacchi bibornok viszszaérkezett Ferrarába. A’lakos- 
ság nagy örömmel fogadta őt ’s megérkeztét kivilágítással 
ünnepié. Az ausztriaiak is előbbi állásukba tértek viszsza.

SCHWEIZ. Uri kanton községének dec. 12. gyűlésében 
a’ szabadelvűek ’s párthívei közt a’ volt kormánynak keserű 
szemrehányások és sértő beszédek váltattak; ténylegességekre 
mindazáltal nem került a’ dolog, jóllehet ez különben nem 
szokott volt elmaradni. „Honáruló,“ „rabló,“ „népcsaló“ ne
vezetek sáskaként szálltak az urak közt. Miután előbb Lusser és 
Jauch szabadelvű szónokok szót emeltek ’s a’ régi kormányt 
szemrehányásokkal illették, Müller tanácsos, az ultramontani 
párt főnöke kelt föl’s hevesen kiáltá: a’ tizenkettősek szuro
nyai közt szabad tanácskozást nem tarthatni. Ó honáruló ’s 
rabló-féle szemrehányást nem enged magán, még ha barátja 
Schmiedként fogva viszik is Luzernbe. Ő kész számolni tettei
ről ’stb. Beszédét az ellenfél zajos lármája szakasztá félben. Na
ger, másik pártbeli tanácsos: örvend a’ szövetségi szuronyok
nak.Ezek jelenlétének köszöni a’szólásszabadságot ’s hogy mint 
szabad hazafi, vele született jogait ismét gyakorolhatja,—  is
mét igazságot szólhat a’ nélkül, hogy a’ „gonosztevők törvény
széke“ alá jusson. Müller és Schmied valának főleg az ország 
szerencsétlenségének okai, nekik tulajdoniihatni a’ különfrigy 
létesültét. A' szabadelvűek örvendve tetszést kiáltának, mig 
a’többiek hallgalának elámuláslól. A’ szabadelvű rész lényeges 
indítványai voltak: megszüntetése az öszszes statustisztviselő— 
ségek holtiglaniságának; valamennyi hivatalnok 6 évre válasz- 
tassék, a kantoni helytartó pedig csak egyre. A’ titkostanács 
is töröltessék el, egy uj kormány választassák, ’s a’ kantonta
nács uj javaslatokat terjeszszen elő a’községszerkezet változta
tására. Az indítványok végre nagy szótöbbséggel elfogadtat
tak ’s ezután ideiglenes kormányválasztások történtek, mellyek 
nagyobbrészt mérsékelt férfiakra estek. A’ gyüléstagok száma 
2 ezer főre rúgott.

1848.
f  Minden hiteles könyvárusnál kapható:

..LI a d i F ö 1 d i r á s4£
irta  komonkai K or p on ay János, cs. kir. gránátos főhadnagy, m. akadémiai lev. tag , ’s 
több megye táblabirája ’stb, Ildik kötet első rész. —

Magában foglalja: a’ török álladalom történetét, földirati, harczműi fő- és alrendü 
tárgyakat, tájirást, országleirást, tiszta földirást ; tovább a’ jóniai sziget-köztársaságot 
történeti föld- és tájirási és ország leírási tekintetben. Ezt követi fii g g é l é  k ü l  a’ bolgá
rok történetének rajza. —

A’ könyvhez csatolva van a’ török álladalom, Görögország és a’ jóniai szigetek 
földabrosza. —

Du n a v i z á l l á s * .  Budán, jan, 4kén 4 ' 6 '  0 '"  az 0 fölött.

G a b o n a á r  v á  11 ó g  a  r  a  s  o k b a  n.
Tisztáim*« KiUrzerp« Rozs Arp« Zab Kuknr.’cza
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Szerkeszti H e l m e c z y  Mi hál y.  —  Nyomaíik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 453 szám.
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Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden ízben 
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztri 

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. íopostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik

egyegy ivén. Előfizethetni helyben a’ szer— 
, . "ddi tartományokba kiván-

nontosan es mtánvosan közöltötii.-

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Előléptetés ’s halálozás Te
kintsünk viszsza az i847ik évre. Budapesti napló. T ö r vény  h a t ó 
s á g o k ;  Torna, Bihar, Arad, Turócz, Verőcze és Szerémmegyék köz
gyűlései-)

K ü l f ö l d .  (Amerika, Spanyolország, Anglia, Francziaország, 
Oroszország.)

É r t e s í t ő .  * •

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
A’ nm. m.k. kincstár a’kis-sztapán kamrai megürült pénz- 

szedő állomásra S z a i c h Ferenczet eddigi verbászi ellenőrkö
dő szergondviselőt alkalmazd.—R ézy Jánosa’ rosenbergi kam. 
kerület-felügyelőségi számvivője dec. lökén meghalálozott.

Tekintsünk viszsza az 1847dik évre.
• Mondják, a’ történet egyik tulajdona: tanulság; való ’s 

igaz, és valamint egyesek úgy nemzetek életében minden nap 
egyegy adat az okulásra. Szerencsétlen azon nemzet’s azon 
egyed, mellyen ’s kin a’ történetek tanító hatalma nem logott. 
Keményebbek ők a’ gránitsziklánál, mert legalább évezre
deken át az idő befolyása ezeken is észrevehető.

A’ történet továbbá valamint tükre a’ múltnak, úgy e- 
lőképe a’ jövendőnek; magvait a’ szülemlendőknek hordja 
méhében, ’s utat készít és egyenget nekik előre, vagy velők 
váratlanul rohan az események színpadára ’s kegyeletteljes 
vagy véres emlékkel bélyegzi nyomukat. Szóval a’ történet 
legfőbb tulajdonai: tanulság és irányjelölés.

Különösen ezen szempontból fordítjuk a’ fölviradt esz
tendő küszöbén figyelmünket a’ legközelebb lefolytnak e- 
seményire, megjegyezvén egyszersmind, miszerint csupán 
hazai állapotunkat választók elmélkedésünk tárgyául.

És szorosan hazánkat illetőleg, a’ múlt év egyike lesz 
azoknak, mellyeknek történetit érdekkel olvassa az utókor, 
mellyek például szolgálnak neki fájdalomban és örömben, 
hol ezeknek nemzetileg nyilatkozniokkell, például a’ valódi 
érdemek méltánylásában. E’ tanulságnak azon legszebb jel
lemvonása van, hogy a’ nemzet, arany reményekkel párosult 
örömmámora közepeit sem hagyá magát eltérittetni az igazi 
— reformokat ’s javításokat sürgető iránytól.

Mindjárt kezdetén a’ múlt évnek (január 13kán) súlyos 
csapás érte a’ hazát. Sírba vitte t. i. a’ nemzet ősz kedveltjét, 
kinek tetemeinél könyes szemekkel állt a’ hongeniusz ’s fáj
dalma zálogául sirszerü némaságát legvigabb napjaiban vit
te el a’ hir távol országokba. Sziv-és nem forma-gyász volt 
az, mellyet a’ nemzet viselt érte, ’s emléke nemcsak a’ tör
ténet lapjain, hanem más maradandó jelekkel is örökítve 
lesz. A’ melly nemzet igy tiszteli nagy férfiait, abban nem 
egyhamar vész el a’ hir és dicsőség ösztöne. Atyáinknál 
méltóbbak vagyunk mi e’ tekintetben, mert ők nem gondol
va az érdem halhatatlanitásával, kevésbbé iparkodtak , mint 
mi, lelkesitni az utódokat.

A’ perczek, mellyek a’ fenérintett gyásznap reggelét 
Követték, fájdalom, kétség és aggodalom közt folytak le, mig 
ez utóbbi kettőből a’ jó fejdelem erélyes keze ki nem ragadt 
bennünket— fájdalmunkat misem enyhíthetvén. I s t v á n  fő- 
herczeg, a’ nemzet öröme ’s büszkesége, dicsőült atyjának 
legméltóbb űja, a’ haza reménye, a’ fejdelem kedvencze,kir. 
helytartóul neveztetett. Fölpénznek tekintette a’ nemzet ki- 
neveztetésétazon öszszegre, mellynek lefizetésére a’ fejdel- 
mek legjobbikkától bizonyos számot tartott. És nem csalat
kozott. —

Ez eddig a’ hazában, de a’ nemzeti fényezés körén kí
vül történt; mi ezentúl következik, abban nagy része van a’ 
nemzet befolyásának. A’ helytartói körút eseményei, a’ kö
vetválasztások ’s utasítások, a’ nádorválasztás ’s az irány, 
mellyet köz átalakulásunk vesz, sokkal fontosbak, semhogy 
egykét vonással ne kellene azokat vázlanunk.

Most, miután a’ körutazásróli közleményeket higgadt 
kebellel átolvasva, kellőleg, magunk elé képzeljük az egész 
ország akkori öröm ét, nem hiszszük hogy találtatnék csak 
három is olly időpont a’ magyar nemzet életében, mellyben 
köz öröme ’s reménye hasonló mértékben párosulva, hason
ló nagyságban jelentkezett volna mind a’ kettő. Nem akar
juk e’ fényes iinnepjelenetit hazánknak újra festeni, csak an
nyit mondunk, hogy azok nagy befolyással lehetnek ’s lesz
nek is jövendőnkre, ’s hogy a’ hatásnak, mellyet az ünnepelt 
’s ünneplők egymásra tettek, már is két igen kedves gyümöl
cse lón: a’ bizalom és ragaszkodás.

Követválasztásink ’s az utasítások más előbbiektől há
romban különböznek: először, csendesebb ’s illedelmeseb
ben mentek véghez; másodszor egyáltaljában haladási szint 
viselnek;harmadszor nem követték mindenhol ama latin köz
mondást: in senibus est consilium.Egyébiránt a’lélekvásár- 
lásnak meg volt maga téré mint máskor,azérdekek csatasikra

szálltak egymással mint máskor,Bacchus és mammonnak ál
doztak mint máskor ’slb. Ezekben szinte megedzódtünkmár, 
azt gondoljuk,nem árt illy csekély kihágás, pedig az a’ nem
zeti erkölcsöt mind'mélyebbre sülyeszti, melly nélkül hajdan 
még a’világsors-intéző,,Róma is ledőlt ’srabigábagörbedt.“ 

E’ közben közelgett az országgyűlés. A’ roppant sok 
teendőnek élin állt a’ nádorválasztás. —  Fris emlékezetben 
élnek még mindnyájunknál azon örömperczek, mellyekben 
a’ nemzet óhajtása kegyes fejdelmünkével találkozott. István 
főiig nádorrá választatása már csak azért is,mert félszázad 
után levétik tanuji hasonló ünnepélynek, érdekesnek Ígérke
zett, e’ fölött milly magasztossá tevék azt még a’ hozzá kap
csolt nagyszerű remények?!—

És imehazánk pillanatinak legdrágábbika! háromszázad 
után először szólal meg a’ királyi ajak m agyarul! Három 
századig el volt temetve diplomatikai fénye a’ magyar nyel
vének, mert feje, királya nem szólott nyelvén, a’ nemzet sze
repét vitte, pedig erről tudjuk, hogy nincs olt, a’ hol szava 
nem hallik.Magyarulinte bennünket a’fejdelem,hogy legyünk 
bizalmasak hozzá, ’s mellyik szívben nem támadt volna leg- 
erősb bizalom e’ megható szavakra? Ósz férfiak, diszei ’s 
oszlopai a’ hazának, örömkönyüket sírtak, midőn anyanyel
vűket a’ koronás kir. ajkiról lezengni haliák; nem hívének ér
zéküknek, képzelvén, hogy talán mennyből jőnek e’ szavak, 
vagy tan valamelly tündérkörbe ragadtatának. Az országos 
teremi közönség, valamint az egész haza öröme, lelkesülése 
legfőbb fokra hágott.

Ezer áldás kíséretében távozott el urunk királyunk Po
zsonyból, ’s a’ honatyák az örömek rózsateréről a’ munka ’s 
küzdelem fárasztó mezejére szálltak. Azóta nem csekély e- 
rélylyel mozog az országgyűlés. — így záródék be a’ le
folyt év. —

Mutathat é föl ezeknél dicsőbb hazai jeleneteket akár -  
mellyik év történetünkből?—•

Az elősoroltakon kívül még több fontos nyilatkozván’/  
jelölé lefolyt évben közéletünket. Legyen szabad ezek közül 
néhányat emlitnünk.

A’ drágaság, melly az egymásra kövekezeít terméket
len évek nyomán támadván, kitöréssel már egyidő óta fe
nyegetőzött, végre tavaly egész súlyával fejünkre nehezült, 
két tanulságot hagyván maga után: segítsünk a’ nép bajain, 
névszerint: könnyitsünk terhein, lássuk el azt munkával, ren
dezzük viszonyait, neveljük,ójuk a’ külföldi gyülevész beván
dorlása ellen ’s tb .—  Aztán szabályozzuk az élelemszeri ke 
reskedést, tiltsuk meg az elővásárlást, uzsoráskodást, a’ ga- 
bonafajak elfecséreltetését ártalmas italokra ’stb.

A’ pestszolnoki vasút, melly a’ lefolyt évben nyittatott 
meg, hatalmas lökést adott az alföld közlekedési mozgalmá
nak az ország szive felé ’s innen ismét viszsza, ’s mind a’ 
kereskedés és iparnak, mind egyéb ügyvitelnek hathatós e- 
meltyűjeül szolgál. Remények egész csoportozata virul e’ 
vállalat mezején, főleg ha a’ vasutháló még tovább ’s több 
ágban szövetik, —  valamint a ’ tiszaszabályozási ’s mellék 
folyami vállalatén is, melly ugyan még 1846ban született, 
de munkálatait közelebb múlt évben több helyen részint foly
tatta részint megkezdette.

Végre többi közül még politikai mozgalminkat is kell 
kiemelnünk. A’ pártok, névszerint a’ conservativ ’s ellenzé
ki, mellyek nyílt programmok által is rövid processus utján 
újra elkülönződtek, élesebben álltak egymással szembe mint 
eddigelő; mind kettő tanácskozványokat tartott, mellyekben 
elvvallást tettek, tanaikat formulázták ’s mi legnevezetesb: 
elhatározták a’ Rubicont. Sajnos azonban, hogy az egyikből 
olly nagyon kiri a’ megtámadás színe. Azon p á rt, mellynek 
közlönye a’ N. U. a’ lefolyt évben elvonulva haladt pályáján. 
A’ progressista v a g y  is a’ mérséldett haladásu pártnak 
létezését kifejlődésünk már nemcsak lehetségessé teszi, ha
nem a’ két elsőnek mérkőzésit ’s erőködéseit látva igényli is, 
mit a’ közeljövendő, ha valódi sikert akarunk törvényhozá- 
silag is,határzottan be fog bizonyilni.

’S ha kérdezné valaki, mi tehát a’ közvélemény iránya 
múlt évből? Nem válaszolnánk semmit, hanem utasitnók őt 
az országgyűlésre. S. A.

B UD A P E S T I  NAPLÓ.
Bezzeg fölütötte orrát Január urfi: ugyanis alig láttak vilá

got róla gúnyolva emlékező soraink, szilaj haragjában úgy neki 
mordult, hogy szinte csikorog belé minden porczikája, és a’ ron
gyos köpenyeg remegve húzódik tető alá kemény fuvalmaelöl. 
Magunk is megkövetjük őt, csak irgalmazzon árva fejünknek; — 
pirulva lépünk színe elé, ’s borzadva szánjuk bánjuk bűnün
ket,mellyet ellene elkövetni elég vakmerők valánk. Remélljük,ha 
kicsikorogta magat,megengesztelődik, ’s barátibb képet vált a 
didergő emberiséggel.

A dunagozhajozási tarsasagjövo tavaszszal nagyszerű re
formokat készül életbeléptetni: saját és a’ közönség kényelme 
tekintetéből a’ lánczhidon fölül Margit sziget közelében saját 
szükségére kikötőt építtetem! ’s az általa szállítandó áruezikkek 
biztos helyre telepithetése végett raktárakat, emelend nemkü
lönben liajóji téli állomását is mentté teendi a’ jégtoriatoktól. 
A’ társaság megbízottjai e’ tervek létesithetése végett a’ város
sal már egyezkedtenek, ’s a’ létesítésre szükséges költségek is 
utalványoztatvák, hogy a’ megnyitandó kikelettel (üstint munká
hoz foghassanak. Minthogy e’ czélra P e s t  v á r o s mind lei- 
mind aldunai részin kivántató helyet nagy részben most a’Duna 
hullámi fedik, tömérdek költségűbe kerülend a’társaságnak a’ 
vizmentesités, partrendezés s építkezés, mindamellett minden 
Q  ölet a feldunasoron 10, az aldunainS pfllal vált sajátjává.

A kénégenyt alkalmasint kiszorítja a’ sebész világból az 
ujonan használni kezdett c h l o r o f o r m  nevű kábító szer, 
mellyel kísérletek tétetvén, odaütött ki a’ dolog, hogy elődénél 
egyszerűbb készület kívántatik alkalmazhatásához, hatása gyor
sabb, tartósabb, a’ bolonditástól mentesítő, végre, hogy illata kel- 
lemesb, sőt az egész kábulás ideje alatt álmák sem háborgat
ják a’ beszivót. Ennyi előnye mellett ki ne kívánna műtétek al
kalmakor inkább chloroform által kábittatni el.—Angliában, hol 
e szer föltaláltatott, a’ vallási vakbuzgóság dühösen megtáma
dd; mert szerintök a’ biblia állítását, miszerint az aszszony fáj
dalommal szüli gyermekét, e’ szerhasználás megdönti: és igy ez 
istentelen találvány nem egyéb, mint vallási szentségtörés. Milly 
alaposak a’jámborok aggodalmai!

A’pesti légszeszvilágitás megalapításához 40 >,000 forint
nyi tőke kívántatik. Az alapítók 15—18 pet jövedelmet reméll- 
nek. Már igy talán lesz belőle valami, ha ugyan uzsorásaink jö- 
vedelmesbnek nem hiszik saját üzleteiket.

A’ pesti ifjúsági öszszejövetelekről már néhány lap emlé
kezett, azonban egyik sem volt tisztában az ügygyei. Mi ez ösz- 
szejöveteleket keletkezőik óta figyelemmel kísérők’s azért hoz
zá illetékesen szólhatunk is. Hibáznak,Kik valami társaságról ál
modoznak, melly szabályai körében,tisztviselők fölügyelése alatt, 
intézné munkálatát: az egész semmi egyéb, mint barátságos ösz- 
szejövetel bizonyos helyen és időben, hogy az ifjak kölcsönös 
eszmecsere ’s vitatkozás által egymást fölvilágosítsák és komo
lyabb munkálatokra ösztönt nyerjenek, tanítva tanuljanak, szó
val, hogy a’ pipázó henyeség helyett, mibe a’ munkátlan fiatal
ság naphoszszant elmerülni szokott—gondolkozásra ébresztve, 
igyekezzenek magukat kiművelni. Igaz, hogy ez öszszejövet elek
ben,—mint egy lap már megrová—hallhatók paradoxok is, de 
czáfolatlanul nem hangzanak el, mint az érintett lap egyoldalu- 
lag hivé és hirdeté. Mi úgy hiszszük, hogy épen ez által tisztulnak 
az eszmék, ekként szereztelikjobb meggyőződés, ha az áltano
kat ismegismérjük,’s megismervén helyteleneknek találjuk, al
kalmat nyervén egyszersmind az igazság megismerésére. Illy 
öszszejövetelek tehát csak j avulhatok, egyedül arra intvén az il
letőket, hogy személyességi térre ne vigyék a’ vitát, mert ol- 
lyankor igen nyers dolgok fordulhatnak elő, ’s tán épen Hlyek 
miatt nevezé egy külföldi lap c s o r d á n a k  a’ magyar ifjúságot. 
Különben illy öszszejövetelek már is sok nagy és szép eszmét 
tettek kelendővé az ifjúság között, mellyekről eddigien sokan nem 
is álmodtak: azért óhajtanék, hogy tartós életű legyen az egye
sület, ’s ne engedjék az illetők megszűnni, mert valóban szomo
rú dolog volna látnunk, hogy az egész csak magyar tűz—szal
maláng—vala.

A’ pesli „Kundschaft und Actionsblatt“ ez idei első szá
mában illy hirdetvény volt olvasható: — „Üdvözlő sorok. Egy 
szép újévi ’s névnapi köszöntés, — mellyben ezen szép szavak is 
vaunak: r ó z s á k  k ö z t  f o l y j a n a k  u t j a i ,  a’ n a p  m e g  
a’ ho l d  és c s i l l a g o k  is b o l d o g í t s á k .  Kinyomatva 
kapható a’ széputezába, Almásyház kapu alatt jobbra; ugyanott 
olcsó és jóillatu füstölők is kaphatók.“ — Kívánhatni é ennél mu
latságosabbat ?!

A’ Hetilap szerint van a’ kórházban 604 beteg, köztük 263 
fizető, 341 ingyenes. A’ dologház vendégei száma 229 darab
ra megy, ezek közt nő csakf’8, gyermek pedig 40 találtatik! Fő
városunk erkölcs—Statistikájához gyönyörű adatok.

Budán egy zsidó uzsoráskodás vétkében biróilag marasz
talóit el. Ez nevezetes újság ’s a’ hatóság erélye miatt köszöne
tét érdemel, — mert illy vadakat hurokra keríteni, nem könnyű 
dolog. —

E’ napokban az ujvilágutezán egy nemzetes koldusbiró ur 
irgalmatlanul dögönyözni kezdett egy kontárkodó koldust, mert 
talán ez a’ tilalmas kereset felfödözéseért járó tizeses jutalmat 
megkettőztetni vonakodék : lett legyen akármikép a’ dolog, — 
elég az hozzá, hogy e’ nemes buzgalmában nemzetes urat meg- 
lepé egy derék emberbarát, kinek közliszleletü nevét leginkább 
a’ váltóhamisitók rettegik, és e’ tisztelt férfiú a’ törökigazság
szolgáltatót azonnal illetékes bírája elé kiséré, hogy megtanít
sák ottan, miként kell emberileg eljárnia tisztében ’s miként kell
jen utczai bíráskodást gyakorolni másokon. A’ leczkéről hihető
leg hüves helyen elmélkedik a’ hevesvérű koldusbiró ur.

A’ szinigazgalóságot figyelmeztetjük egy hatalmas művész
nőre, ki korcsmái étkezők előtt 5 —G éves lyánykáját szaval- 
tatgatja, holmi lipcsei hős költeményeket mondatván el vele ke
mény német nyelven, csupán azért, hogy a’ henye anya olcsó 
káresethez juthasson. E’ tisztes matróna primadonnának na
gyon beillenék, mert módlalanul büszke, ’s olly junói tekintettel 
méri végig az alamizsnálkodni vonakodót, ’s olly hatalmas phi- 
lippicát dörgedez reá, hogy egy egész színpadi közönséget le
fegyverezhetne piszszegés alkalmakor. Illy egyediség — mint 
látható, megbecsülhellen portéka volna színpadon: azontúl,hogy 
koldulását sem kellene gorombán folytatnia, sem kis lyánya lel
két előre megvesztegetnie a’ dologtalanság szemtelenségével.—

Becskereken — mint halljuk — C z a k ó  gyászemlékeiil
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feketével bevont deszkákon adatván a’ „ V é g r e n d e l e t ,  
Táray őrülési: jeleneténél egy földszinti néző hölgy is m e g 
ő r ü l t .  —

Komáromban pedig érintett jelenetet c z i m b a 1 o m-já- 
ték mellett adják, minek azon jótékony hatása van , hogy a’kö
zönség megdöbben és helyett,jóizűn kaczagva eszénél marad-foj

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G O K .
Toriianiegyei közgyűlés. (Folytatása és vége.)
A’ kir. előadások biztosan várt megérkezése tekinte- 

tébűl nov. 18án előre közgyűlés tűzetvén ki, minthogy azok 
meg nem érkeztek, egyéb tárgyak véttek fel ’s azok közt Vesz- 
prémmegyének az országgy. hallgatóságot korlátoztatni kí
vánó levele,mellyis,— anyautasitásunk idevágó 29ikpontja 
olly értelmezésével, hogy a’szólásjoggal bírók szólásban a’ 
hallgatóságáltalne gátoltathassanak, azonban a’ nyilványos- 
ság is fentartassék, elfogadtatott.— Zágrábmegye a’ kapcsolt 
országok gyűlésének kormányintézkedés által lett egyoldalú 
rendeztetése ’s abból nemeseinek kizáratása ’s egyéb pana
szai pártoltatását kérvén, az országgy.tárgyak fölötti utasí
tási javaslat kidolgozására kinevezett állandó válaszlványhoz 
utasittatott. Abaujmegye a’ nagy költség ’sterheltetéssel ké
szült’s a’ honban talán egyetlen szoroskői utunknak a’kerekek 
általi kiválusitása elhárítására alkotott rendőri határozatun
kat, mellynek áthágóira egy forint büntetést szabtunk, tör
vénybe ütközőnek állitván, ’s megsemmisítését a’ helytartó 
tanácstól kérvén, e’ részben fölvilágositás kivántatolt, melly 
megrendeltetett. Az ország főpapja halálát tudató levél is ek
kor olvastatván föl, a’ tudósítás részvéttel fogadtatott. A’ kö
vetkezett nov. 29kei évnegyedes közgyűlésben előkerült tár
gyak közül említésre méltóbbak következők: Soprony város 
a’ magyar orvosok és természetvizsgálók gyűlése emlékére 
veretett emlékpénzt küldvén meg, köszönettel fogadtatott.—  
MegyénkTeresztene nevű helységben magukat örökösen meg
váltott 17 jobbágy és 3 zsellér és illető földesuraik közt ke
letkezettörökváltsági szerződvényekmutattatvánbe, egy pél
dányban a’ helyt, tanácshoz küldetnek.—  Csak van némi si
kere az engedőleges törvénynek is, de az csak csep a’ ten
gerben ’s a’ mellett egy évezred alatt alig szabadulnának fel a’ 
magyar jobbágyok. Országgyűlési követeinknek is érkez
vén két rendbeli jelentése, mellyek egyikéhez a’ kir. elő
adások, másikához azok csatolványai rekesztettek, ezek az 
állandóbizottsághozutasittattak;ámbár azokra nézve az anya- 
utasitásban már nagy részint van téve intézkedés.Ezen állandó 
bizottságnak— mellynek elnöke az első alispán,— kötelessé
gül van téve, hogy midőn fontosabb tárgyak iránti utasítás
adás szüksége kívánja, 8 nap alatt tartandó közgyűlés kitü- 
zetése iránt tegyen lépést. A’jobbágyság árváji vagyonának 
hanyag kezeltetése iránt is tétetvén jelentés,a’ földesurak tör
vényes kötelességük teljesítésére fölszólittatni rendeltettek. 
De minek? ha felelősség nincs!— Tornán fölállítandó sóház 
BoldvaésKanyapta folyók elzátonyoztatása érdekében kért ná
dori bíróság iránt tétetett fölirásokmegujittatni rendeltettek. 
A’közerő hova fordíttatása tárgyában is tétetett ez úttal je 
lentés, a’ vélemény jóvá hagyatott, bár nem a’ törvényben 
megszabott választvány adta, hanem a’ megyei mérnök; ’s ha 
tapasztalásbul sajnosán nem tudnék is,ebbül megértettük vol
na, hogy a’megyénketAbaujmegyétől választó folyón levő fa
híd minden pillanatban lerogyással fenyeget, mellynek már 
két év előtt fel kell vala építtetnie, ha Abauj megye az anya
gokat több sürgetésre kiállítja, a’ mint vállalta, de az mind 
eddig haladván, itt is beteljesült a’ közös lórul kelt közmon
dásunk.

Lássunk már egy pár t.széki jelenetet is! Bizonyos vé
rengzéstárgyában, melly követválasztói korteskedés közben 
közel rokonok közt történt, a’ törvényszék elibe jelentő 
szolgabiró által berendelve volt tanúk ’s vétkesek meg nem 
jelenvén,kérdés támadt: mit kelljen tenni? ha netalán makacs
ság miatt maradtanak el; ’s egy táblabiró, kinek szavakülön- 
ben is nyomatékos szokott lenni, azt találván mondani, hogy 
el kell őket fogatni, Injába hozatott föl ellenében, hogy még 
a’gonosztevőt is csak törvény által meghatározott esetekben 
lehet elfogni, mást pedig, mig a’ hármaskönyv Iső r. 9dik 
czíme érvényes,nem lehet;— ’s hogy az igazság kiszolgáltatá
sát netalán a’ tanúskodás megtagadása által akadályzók ügyé
szi közkereset alá vétel által kötelezlethetnek’s illetőleg bün- 
tettethetnek ’stb. mind a’ mellett még egyszeri berendelte- 
tésök ’s ha erre sem jelennének meg, elfogatásuk határozta- 
tott el szavazatok többségével; szerencsére azonban a’ ki
tűzött napra megjelentek ’s igy a’határozatnak elfogatás általi 
sikeresitése fölösleggé vált. Mondatott ez alkalommal az is, 
hogy azon törvény, melly a’ magán-személyek dolgábani ta
núskodástól vonakodókra büntetést szab, ide nem alkalmaz
ható; ’s kérdem: miért nem? hisz az álladalom szintúgy köte
les a’ magán- mint a’ közigazságotkiszolgáltatni ’s tanúsko
dástól magukat elvonókat egyenlőn büntetni; minek alapos
ságára mutat az is, hogy illy esetekre kétféle törvény nincs.

Csődtörvényszékünk e lib e  p ed ig  egy  e s e l  kerülvén, 
m elly szerint bizonyos hitelező 200 váltó forintnál kevesebb  
k ö v ete lés  m iatt egy zsidó ellen  csőd öt kért, m ire az illy e se t

ben teendők elnökileg meg is rendelteitek; ’s ámbár az adós 
3, ’s azok közt a’ csődöt kért hitelezőjével megegyezett, és 
azok arrul sajátkezűk aláírásával adtak elismerést, egy élőt— 
tező (coramisans) bizonyítása mellett, ’s ámbár öszszeirt 
vagyona minden addig tudva volt tartozásit többszörösen fe
lülhaladta,’s ámbár csődöt nem maga kérvén, fizetési tehet- 
lenségét a’ csődkérők tartoztak bebizonyítani, kik azonban 
már viszszaléptek;hanem a’tárgy fölötti vitatkozás alatt a’tör
vényszékben jelen volt egy ügyvéd hirtelen ’s a’ törvényszéki 
teremben föltett folyamodásban egyuj hitelezőt jelentvén, ám
bár az értékhez képest szinte csekély öszveggel: mind a’ mel
lett a’ csőd,azon tekintetből,hogy a’ megegyezést elismerő hi
telezők aláírása nem tartatott a’ többség által hitelesnek, ’s 
hogy az adós vagyoni állapotát (a ’mivel törvény szerint nem 
is tartozott) fel nem födözte, ellene a’ csőd megrendeltetett 
tömeggondnok ésperügyelő neveztetvén ki. —  De kimehet 
a’ többség ellen! Re n d e s  l ev.

Ara elmegy ei közgyűlés. Gyűlésünk dec. 21kén fe
jeztetett be.Conservativeink a’követválasztás ’s utasításokkal 
foglalkozott gyűlésünkön kifejtett erejök kevesebbsége ér
zetében nem találtak,nem kerestek okot a’mérkőzésre’s igy 
egy hétnél tovább tartott tanácskozványink nevezetesb e- 
redvényekint alig van valami közfigyelmet igénylő. Az alis— 
páni szokott jelentés befejezte után követeink jelentése olvas
tatott fel. A’ fejedelmi ajkakból kizengett magyar hangok lu- 
datása legédesb érzelmekre dagasztá kebleinket. István főhg 
nádorrá választatása a’ hazafiul öröm lángmelegével futá ke
resztül idegeinket. Fölirássálüdvözlendjük őt azon magas pá
lyán, hová csak isteni végtelen jóság vezethető e’ sokat tűrt 
nemzet boldogilására. Ezek után conservativeinklegidősbike 
állott fel, ’s előadását több elvrokonai viszhangozák. Ő kö
veteink jelentésén akadt fel, melly tartalmatlan ’s az ország
gyűlésen mondottak és véghezvittek sorozatos előtükrözé— 
sét nem mutatja élethűn élőnkbe. Mások követeink szótlan
ságát emliték, miszerint utasitásinkba foglalt nézeteink mel
lett nem elég lelkesedéssel küzdenek. Az ellenzék ezen alap
nélküli megtámadásekat'elkedvetlenitési taktikának hívén, e- 
rőteljesen lépett fel ’s megmutatá: hogy Arad követei sza
vazatukat, Arad szellemét híven felfogva,veték az orsz.gyűlési 
tanácskozások mérlegébe ’s e’ mondhatni kevés kivétellel 
személyeskedésből, ’s a’ választás utóhangjaikint folytatott 
viták eredvénye követeink eddigi eljárása fölötti megelégü- 
lésünk jegyzőkönyvben történt nyilványitásával végeztetett 
be. E’ gyűlésben elhatároztuk azt is, miszerint olly tárgyak
ban, mellyekben már utasítást adtunk,részletes tudósítást adni 
nem fogunk.—  Szabolcs levelét a’ moldvai magyarok ’s il
letőleg honosítás tárgyában követeinknek pártolás végett fel
küldöttük, Pál toltatott Zágrábmegye levele a’ kormány egy
oldalú intézkedései miatti sérelme tekintetében,valamint Sop- 
ronyé az orvosrendőri törvény végett, és a’ Hajdúkerületé 
rendeztetése tárgyában. Veszprém körlevele a’ hallgatóság 
korlátoztatása végeit tudomásul vétetett. Arad sz. k. város 
bekebleztetése iránti kérelme pártoltatván, ez minden me
gyével közöltetendik pártoltatás végett. Arad városa művelt
ség, nemzetiség ’s kereskedési tekintetben olly polezot ví
vott ki magának 10 évi szabadságában, miszerint őt hazánk 
első városai sorába méltán sorozhatjuk.Illy szép állása mél
tán remélheti velünk, miszerint olly város, melly jelenleg is 
állandó magyar színházat tart keblében,mindenütt pártolta
tás t nyerend.— Jövő gyűlésünk martius Íjén tartatandik.

Biharmegye. Dec. 5. Az országgyűlési közlemények 
miatt a’megyei tudósítások háttérbe szorulnak, azért a’ dec. 
2án tartott közgyűlésről csak röviden.—  Tárgya volt a’ kö
vetek jelentése, a’ megküldött kir. előadások’s az utasításo
kat készítő bizottságnak a’ kir. előadások tárgyábani véle
ménye. —  A’ követek jelentéséből kitetsző azon körülmény, 
miszerint ő felsége, magyar nyelven nyitotta meg az ország- 
gyűlést ’s István főherczeg nádorrá választatásában mege
gyezett, indokul szolgált arra, hogy a’ megye rendei ő hű
ségéhez hálaföliratot intéznek,’s a’ mennyiben a’ kir. előa
dások korunk igényeivel öszszehangzók, ’s a’ nemzet ohaj- 
tásival találkoznak, annyiban azokra koszönetöket jelentsék 
ki, ’s követeiket oda utasítsák, hogy az országgyűlésen ha
son tartalmú felírást indítványozzanak. Ezután üdvözlő feli
rat határozhatott István főhghez, és az a’ követek által fog 
kézbesiltetni.

Felolvastatván az utasításokat készítő bizottságnak a’k. 
előadások tárgyábani véleménye: ezen bizottság oda utasit
tatott, hogy az előadásokhoz mellékelt t.javaslatokat, addig 
is, mig azokra nézve, kerületi vagy országos választvány 
munkálkodhatnék, vegye tárgyalás alá ’s ha az érdeklett vá- 
lasztványok munkálatának bevárása nélkül, véleményt adhat, 
kísértse meg; ha nem: akkor várja be az illető választvá- 
nyi munkálatokat.

A’ kir. előadások azon pontjaira nézve, mellyekhez, 
törvényjavaslatok kapcsolva nincsenek, következő határoza
tok hozattak:

l ) Az  egyházi rend szavazatának kérdése, az ország- 
gyűlés általányos rendeztetéseig mostani állapotában ha

gy atik. 2) Az örök váltság ügyében lévén a’ megyének uta
sítása, a’ követek ahoz alkalmazkodjanak.

3) A’ fiumei vasút, halehet, országos költségen épít
tessék, ha nem lehet, akkor a’ követek kamatbiztositáshoz is 
járuljanak.

4) Nemcsak a’ Tisza vize, hanem a’ vele kapcsolatban 
álló folyók is szabályoztassanak és pedig országgyűlési intéz
kedés következtében.

5) A’ büntető törvénykönyv, esküttszéki institutioval 
alkottassák.

6) Az országos tanácskozásokat érdeklő rend bizto
sítására a’ követek a’ körülményekhez képest intézkedjenek.

Ezen határozatokon kívül az is végzéssé lön, hogy a’ 
követek oda törekedjenek, miszerint a’kir. előadásokhoz, a’ 
részek irántijavaslat addig föl ne vétessék, mig a’ részek kö
vetei az országgyűlésen meg nem jelennek,—  R. 1.

Turóczmegye. Hazánkban most sokkal fontosabb ü- 
gyek forogván szőnyegen, hogysem azok megyei tudósítá
sokkal lennének azonosíthatók, jelen közleményemet legin
kább a’ közérdekű tárgyakra szorítva, lehetségig minél rö
videbben kívánom előadni. Gyűlésünk nov. 23án első alis— 
páni elnöklet alatt vette kezdetét, de az részint törvényszék, 
részint számvizsgálószék által koronkint félbenszaggatva 
csak december 22én ért véget. Első nap nevezetes, mivel 
ekkor a’ törvényszéki táblabirák megválasztása az eziránt 
beadott válaszlványi javaslat következtében döntetett el ’s 
jövendőre megszüntetvén az eddigi gyakorlat, a’ választás 
azonnal foganatosíttatott. Eredvénye csak más nap jelente
tett be, melly szerint rendestbirákul.-Lehoczky Pál, Jeszensz
ky János, Nemes Simon, Raksányi Ferencz, Szmrcsányi Gá
bor és Újhelyi Ferencz; helyettesekül pedig Jeszenszky P á l, 
Újhelyi Lajos, Nemes György, Beöthy Izidór, Beniczky Al
bert és Rakovszky Ágoston választattak meg. A’ választást 
kizárólag az értelmiség gyakorolta. Jegyzőknek a’ szavazati 
jog megadatott’s azok azt, mint azelőtt, úgy most istellleg 
gyakorolták. Országgyűlési követeinktől érkezett jelentések 
az utasitáskészitésre megbízott küldöttséghez utaltattak,melly 
véleményét e’ gyűlés lefolyta alatt beadván, annak nyomán 
köv. utasításul állapíttatott meg(egyedűl a’jelentékesb sza
kaszokat említvén meg) 1) a’ katonai élelmezés tárgyában: 
a) innen háramló teherviselésre a’ porták szolgálván ala
pul, a’ felsőbb megyék pedig azokkal túl levénterhelve,ezek
re nézve a’ portaszám-csökkentés szorgalmazandó, b) A’ 
katonaságnak béke idején rendszeres száma törvény által ha- 
tároztassék meg. c) Belbátorság tekintetéből felsőbb me
gyékben is laktanyák állitandók. d) Az egy milliónyi váltsá— 
gon kívül, semmi más teher nem fogadtatik el. e) A’ piaczi 
árak ném a’ törvényhatóságok utján, de általokszabassanak 
meg. f) Hadbiztosi számtételkor előforduló kérdések elinté
zésére bíróság alkottassák, g) A’ belbátorság föntartására 
használt katonaságnak napidijak nem járnak. 2) A’ kir. vá
rosokra nézve alapul szolgálván azok, mikben mind a’ két 
tábla múlt országgyűléskor már megállapodott, többire ; a) 
nyolez voks a’ városoknak, de csak azon esetre, ha rendez- 
tetésök által szentesittetik, részünkről megadatik; a’ kápta
lanok mostani gyakorlat szerint csak egy voksban részesi- 
fendők lévén, annál is inkább, mert sem az egyházi rend a’ 
káptalanok által nem képviseltetik, sem a’ jószágok birtoka 
szavazati képességet nem tulajdonit, miután számos birto
kos szinte nem bir szavazati képességgel, b) A’ városi terü
let szorosabban határoztassék meg. c) A’ kir. főpolgármes
ter hatásköre minden tekintetben törvény által körülírandó, 
d )A ’ kir.városok állása a’ kir. dij megváltásától, úgymint 
azelőtt terveztetett, föltételezendő. 3) Az úrbéri következő
leg a’ nemesi telkekre semmikép ki nem terjeszthető, örök- 
váltságranézve a’ kerületi küldöttség munkálata beváratik, 
addig is szabályul szolgálandván a’ követeknek,hogy a’ 
kényszerítő megváltás egyedül az egész községekre, úrbéri 
elkülönítés előbocsátásával, alkalmazható. 4) Az ősiség ügyé
ben, mennyiben némellyekre a’ határidő 1847. novemb. 12re 
szabatnék, ez a’ törvényalkotás idejére átváltoztatandó, kü
lönben pedig ezen törvény ereje a’ kir. fiscusra is kiterjesz
tendő; továbbá a’ telekkönyv-vezelésre szükséges részletes 
utasítás országgyűlésen kidolgozandó’s a’ telekkönyvi hi
vatalnokok, mint más köztisztviselők,szabadon választandók; 
végtére a’ törvényszékek akép rendezendők, hogy ezekhez 
valamennyi, eddig a’ kir. ’s kerületi táblák, uriszékek, alispáni 
és szolgabirói bíróságok előtt, lefolyt polgári pör, kivéve a’ 
sommás viszszahelyeztetésieket és határeljárásiakat,áttétes
senek ’s mind ezek birtokon belül vitetvén fölebb, a’ kir. és 
hétszemélyes táblák csak mint fölvizsgáló törvényszékek ál
tal vizsgáltassanak. 5) A’ kereskedési tárgyban a’ kerületi vá
lasztvány munkálata beváratván,az országos közpénztárt csak 
indirect kutforrásokbul kívánjuk létesittetni ’s ide a’ sónak 
fölemelt árát; megüresült püspöki javak jövedelmét; hono
sítási díjt; a’ czimek ’s hivatalok elnyerése esetében: a’ kir. 
kincstárba fizetendő taksákon kívül még szinte bizonyos díjt; 
absenlisták adóját; birtokváltoztatás eseteiben procentualis, 
nemkülönben minden terhes szerzódvénytöl, kötelezvények-
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tói, váltságoktul és kártyától fizetendő bélyegdijt sorozzuk, 
azon kikötéssel, hogy csak az egész országot közösen, nem 
pedig provinciális, következőleg részleges érdekű vállalatok 
gyámolittassanak,abból a’ üumei vasút mint országos érdekű 
a’ követek által pártolandónak határoztatván. 6) A’ részek 
viszszakapcsoltatására nézve, a) a’ czimeres nemesek, úgy 
mint Magyarországban a’többi nemesség adó alól felmenten
dők. b) Uniiariusoka’ protestánsokkal egyenlőjogokkal fel— 
ruházandók. 7) A’ büntető törvénykönyvben meghatárzott 
büntetések egész kiterjedésben meghagyattak. 8) A’ királyi 
kincstár követelése megtérítendő. 9) A’ házi ’s hadi adó irá
nyában a’ követek tagadó szavazata helyeseitekén, egyszer
smind a’ válaszfelirati javaslat, melly legélénkebb vitára 
nyújtott alkalmat,azon egyedüli változtatással, hogy ezen me
gye az évenkinti országgyűlés-tartáshoz nem járul,egész ki
terjedésben pártoltatott.

Verciczemegyéiiek múlt évi dec. 13kán tartott köz
gyűlésén a’ horvát nemzetiség ügye tartá a’ tanácskozáso
kat folytonos élénkségben. A’ tartományi gyűlésről viszsza- 
tért követek t. i. a’ gyűlés eredvényéről szóló jelentésűket 
olvasták fel, mellynek sok neveze t es ! !  pontjai közül külö
nösen az hatá leginkább át az öszszegyült rr. lelkületűt, melly- 
ben a’ horvát nemzeti nyelv a’ kapcsolt részekben közokta
tási, tanácskozási ’s nagy részben közigazgatási nyelvvé hatá
roztatok; emeltetni.Ezen jelentés nyomán V uk o vi cs tb. eszéki 
városkapitány per syntaxim ornatam kicsépelt latin beszé
dében inditványozá: hogy a’ megyei közügyek igazgatásából 
kiküszöböltetvén a’ holt latin nyelv, oda a’ n e mz e t i  nye l v  
emeltessék. Kapitányul1 e’ szerint feledé: hogy Verőcze tel
jesen magyarországi megye lévén a’ magyar nyelv mel
lett perorál, midőn a’ nemzeti nyelv elsőségét vitatja. Be
szédének indítványozó részei ezek lehettek: e l ő s z ö r  a’ rr. 
jegyzőkönyvileg köszönetét szavaznak a’ tartományi gyűlés
nek, valamint e’ megye odaküldött képviselőinek azért, hogy 
a’ nemzeti nyelv érdekében olly dicső határzatot szerkesz
tettek; a’ rr. kérjék meg ő felségétezen tartománygyülési con- 
dusumnak minélelőbbi szentesítéséért; ’s hogy a’ nemzeti 
nyelvnek gyakorlásba vétele e’k.gyülésen állapíttassák meg.

A’ verőczei illyr-horvátok e’ beszédet tartják elsőnek, 
melly a’ megye teremében az illyr—horvát nemzetiség ügyé
ben először szavaltatott el, ’s bezzeg talált is minden oldal
ról általányos tetszésre, és zsivióra; ’s fölkelt ihletett pat- 
hoszszal R. lelkész, ’s a’ három szárnyú indítványhoz még 
negyedikül adatni javaslá, miszerint tetszésszerinti meggyő
ződésökre hagyassák a’járásbeli szolgabiráknak évnegyedes 
hivatalos jelentéseiket illyr-horvát, vagy latin nyelven szer
kesztve beadni. Melly patrioticus ömlengések után J. L. el
nöklő alispán emelkedett föl szólásra’s a’ jelenvoltak han
gos applaususai között létévé nemzeti hitvallását, fájdal
mát jelentve ki azon, milly nehezére esett némellyektől anti- 
nationalismusról vádoltatva érezni magát; egyébiránt erő
sen meg van győződve, miként úgy Magyarországra, mint a’ 
melléktartományokra a’ kölcsönös correlatióból annál több 
előny fog származni, minél bensőbben kapcsoltatnak egymás
hoz érdekekben; ’s mivelszóló e’nézetbőlindulvaki védte a’ 
latin nyelv fentartását a’közügyek vezetésében, magyarázta
tott félre cselekvésiben, mit azonban ezennel világos meg
győződése kijelentésével igazit meg, mert szóló kivánja:hogy 
a’ melléktartományok nyelve ’s nemzetisége, melly szólóé is, 
miveltessék, ’s fejtessék ki; a’jövendő megmutatandja,hogy 
ez által a’ nemzetiség leghívebb védőjéül bizonyitá magát; 
ő —  ki a’ magyarok érzelmeit ismeri, igen meg van arról 
győződve, hogy a’ lépés, mellyet nemzeti nyelvök érdekében 
a’ horvátok tesznek, a’ magyar testvérekhez csak közelebb 
vezet; ’s remélli is, hogy a’ városkapitány indítványát min
denki szívesen elfogadja. Ezen politicus kijelentés után a’ hár
mas pontú városkapitányi indítvány elfogadtatott, de a’ lel
kész függeléke nélkül; vagyis a’ szolgabirák hivatalos jelen
téseiket ezután is még egy darabig latin nyelven szerkesztve 
adandják be.

E’ tárgygyal rokonságban határaztatott országgy. kö
veteknek utasításul adatni, hogy a’ horvát municipalis jo
gok fölött őrködjenek (pedig az anyautasitások minden 4dik 
5ikpontja is ebből áll) ’s minden ezekre vonatkozó, ’s az or
szággyűlésen fölmerülő kérdés ellen hatalmasan protestál
janak (meglesz.) A’ károlyvárosi váltótörvényszóknekEszék- 
re áttételét ne sürgessék, hanem egy olly törvényszéknek E - 
székenleendő fölállítását indítványozzák.— Végre őfensége 
I s t v á n  nádornak üdvözlő fölirat határoztatott.

Másnap dec. 14én a’ rr. első alispánhoz mentek, neki 
köszönetét szavazandók a’ nemzeti nyelv-pártolásért, midőn 
alispán ur az illyr—horvát nemzetiséghezi szerelmét ismét- 
lőleg nyilatkoztatá; estve pedig neki, báróP. és gr. P.L.,kik 
mind buzgó patrióták, fáklyás zene rendeztetek, ugyancsak 
a’ patrióták által, kik az utczán barna füstoszlopok közt 
nemzeti dalokat,kralovicse Markot ’s egyebeket meglepőleg 
énekeltek.

Szeréiuinegye.Múlt évi dec.hó 9én gyülekeztek öszsze 
nemes Szerémmegye rendei közgyűlésre, mellyet elnöklő első

alispán ’s kir. tanácsos ő nsga nyitott meg a’ megye állapotá
ról készített évi jelentésével, mellybe a’közigazgatás ’s igaz
ságszolgáltatás minden ágai pontos ügyismeret és szorgalom
mal szövetvék ’s rajzoltatván Ezen— a’ rendek köztetszése ’s 
helyeslésével fogadott alispáni jelentés egész terjedelmében 
a’jegyzőkönyvbe határoztatott igtattatni ’s lemásolt egy pél
dánya nemes Tolnamegyének fog elküldetni, az általa múlt év 
folytán küldött hasonló jelentés viszonzásául.—  Ezen jelen
tésből levelező kiváltkép megemlitendőnek véli a’ népesség
nek Szerűmben szerfölötti szaporodását, mi leginkább a’ma- 
gyarországbóli csomós kivándorlások által történik; és a’ fa
lusi iskolák gyér látogatását, melly részvétlenség főleg a’ka- 
tholikus feleket terheli; minélfogva a’ lelkészek’s egyéb az 
iskolákrai felügyelési tiszttel megbízott egyedek fölhivatni 
rendeltettek:hogy uj évkezdetével a’ plebániájok vagy hely
ségeikben létező iskolák népségét pontosan öszszeirván, azt 
a’ járásbeli szolgabiró által a’ megyének jelentsék be, hogy 
igy a’ gyermekeik jövendőjéről hanyagul gondolkozó szülék 
a’ megállapított büntetési garasokban elmarasztalhassanak, 
’s a’ kötelességeikről megfelejtkezett helységbirák megdor- 
gáltathassanak.

Ennek végeztével fölvétetett ez országgyűlési köve
teknek a’ nádorválasztás szerencsés eredvényéttudató jelen
tésük, valamint a’zágrábi tartományi gyűlésről megjött me
gyei képviselők jelentése is; mellynek folytán azon kérdés: 
vájjon az illyr nyelv diplomatikai nyomatókra emeltessék é 
azonnal, vagy azirántai törvényes intézkedés várassák be?—  
heves vitáraszolgáltatottalkalmat, mellynek eredvényemégis 
az lelt, hogy Szerémmegyében az i l l yr  nye l v  a’ tarto
mányi gyűlés határzata nyomán d i p l o ma t i k a i  nye l vnek  
t eki nt e t i k  már minden további országos intézkedés be
várása nélkül.— Levelező ezek után sajnálattal említi a’má- 
sod alispánnak hivataláróli leköszöntét ’s a’ megyéből eltá
vozását Baranyába, hol jószágot vásárolt; benne ’s családjá
ban a’ megye egyik legerélyesebb polgárát ’s buzgó nemze
tiségű családját fogja nélkülözni.— •Fényes Elek statiszti
kája a’ megye levéltára számára megvétetni határoztatott, a’ 
rendek pedig ezen korszerű dolgozat pártolására fölszólít— 
tattak. Az országgyűlési követek napidijainak terhe az ideig
lenes pénztárra utasíttatott.—  A’ hús ára maradt 12 kr. váltó 
pénzben.

K Ü L F Ö L D .
AMERIKA. Hallomás szerint a’ mexicoi kormány biz

tosokat küld Washingtonba fegyverszünet’s békekötés ki- 
eszközlése végett. —  Atlisco várostMexicoban oct. 23kán 
földrengés egészen elpusztitá. Egyetlen ház sem maradt fen 
’s igen sok lakos a’ romok alá temetteíett. —  Chihuahuá- 
ban zendülés ütött ki, melly az amerikai telepvőket futam- 
lásra kényszeriíé. Áltaíányos boszszuságot gerjesztett Mexi- 
cóban a’ hadi foglyokkali rósz bánás az amerikaiak részé
ről. A’ 2— 3 ezer mexicoi városi börtönökbe záratott, hol 
felének alig van helye,mig a’ kolostorok ’s más középületek
ben kényelmesen el lehetett volna őket helyezni. Legrosz- 
szabb bánásmódot tapasztaltak egyébiránt a’ san patricioi 
foglyok,melly század amerikai szökevényekből alakult ’sChu- 
rubucca mellett ismét az amerikaiak kezére került.A’ 80 vagy 
100 egyedből, kik elfogattak, csak 50— 60at akasztottak u - 
gyan fel, mi mellett az utolsó osztály, mellynek kivégezte- 
tése Chapultepec ostromával egy időben történt, előbb órá
kig kényszerült a’ bitófa alatt állani, hogy halála előtt még 
az amerikai zászlót a’ várfalakon lebegni lássa, mi rá  néz
ve csekély jelentőségű lehetett, miután majd mindnyájan né
met vagy irlandi születésű zsoldosok voltak. A’ többi pedig 
megkorbácsoltatott, arczokra nagy D betű (desertor) bé
lyegeztetett, ’s igen szűk börtönbe hányattak, némellyek kö
zülök még vas nyaklánczczal ’s egyéb kínzó készülettel, mik 
miatt fejőket sem mozdithaták. Egyiköknek a’ bélyeg arczán 
a’ húst egészen keresztül égeté, úgy hogy nyelvéhez látni le
hetett. Csak a’ mexicoi sajtó felszólalásának ’s néhány be- 
folyásdus személy igyekezetének köszönhetik mostani vala
mivel jobb helyzetöket a’ szerencsétlenek.

Washingtonból nov. 29kéről következőleg írnak: a’ 
legújabb tudósítások Mexicoból kissémegnyugtatólag hang
zanak ’s a’ mexicoiak úgy látszik ha nem is gondolkoznak 
békéről, legalább a’ háborúval alább akarnak hagyni. Az uj 
congressus Queretaroban vala öszszegyülendő ’s 27 követ 
már meg is érkezett oda. Az első, mivel a’ congressus fog- 
lalkozandik, az elnök-választás. Pena y Pena, mostani ide
iglenes elnöke a’ respublicának, főnöke a’ moderado ’s bé
kepártnak ’s a’ szavazatok ez oldalról jóformán mind az ő 
részén leendnek; Almonte (előbb követ az egyesült statu
sokban) háború mellett van, H errera, ki a’ mérsékelt hadi 
működéseket pártolja,ugylátszik parancsnoka a’politikai kó- 
ronczoknak, ’s Paredes állítólag monarchia mellett nyilatko
zott és pedig nem valamelly európai herczegnek, hanem a’ 
kivégeztetett császár 11 u r b i d e egyik utódjának javára. 
Világos e’ zavarokból, hogy egy okos kormány alakulása 
nagyon kétséges, ’s mi időközben is már tényleg bírjuk ’s

megadóztatjuk az országot. Pena y Penával kormányunk 
kész az alkudozásra; de 6 neki magányosan nincs elégséges 
állandósága ’s névszerintsok dicsvágyó létezik a’ hadsereg
ben,  kik most a’ congressuson sokkal fontosabb szerepet 
játszanak, mint seregeinkkel szemközt ’s ezekkel nem olly 
könnyen végezhet. Almonte tapintatos,értelemdus cselszüvős- 
di, ki itt Washingtonban rövid időig a’ diplomatiai testület 
élén, ’s ellenzékünk főnökeivel barátságos közlekedésben 
állt. Hihetőleg kormányválasztásra tart számot ’s jobb béke
ajánlásokat reméli a’ whigek mint a’ demokratáktól. Pare
des szegény legény. Viszszaérkezte óta úgyszólván mit sem 
tőn. Egyetlen ütközetben sem állt még sergeinkkel szemközt, 
Lajos Fiilöp ugylátszik egyetlen Iliiért sem adott neki útra, 
mert valóban szegény és módtalan, ’s terveinknek nem olly 
könnyen gördít komoly akadályokat utjokba. A’ szerencsét
len volt császár Ilurbide család tagai öszszesen Philadel
phiában élnek, azonban eddigelő semmi tény által nem tűn
tek fel. Egyikük maga idején minta’ mexicoi követség titká
ra kölcsönt vett föl vagy segített fölvenni Mexiconak, ’s e’ 
mellett leginkább magán segített; iíjabbik Hja, Ameriká
ban neveltetve ’s jobban angolul mint spanyolul beszélve, 
épen mint hadfogoly a’ mexicoi harczmezőről tért Philadel- 

. pliiába viszsza. — A’ mexicoi hősök mindig csak a’ régiek: 
mindnyájan rendkívüli tisztelettel viseltetnek az amerikaiak 
puskáji iránt. Miként most állanak a’dolgok,— semmi esetre 
sem reméllhetni többé békealkut. Az elnök ugyan legköze
lebb jelentésében a’ dec. 6kán megnyitandó congressuson 
előterjesztendi okait a’háboru-lolytatásra ’s pénzt és legény
séget kivánand, de csak egyedül a’ megnyerendő béke vé
gett, mellyet még folyvást reméli ’s mellyet még mindig a - 
kar aláírni. Azonban magában a’ népben különböző szellem 
uralkodik, melly a’ legközelebb elnökválasztásnál a’ tények 
színpadára lépend. Ott Mexico bekebleztetése mind inkább 
tárgya nyilványos vitatkozásoknak, ’s a’ mexicoiak nem e- 
léggé tapasztaltak, hogy e’jel figyelmeztetésükre szolgáljon 
—  folytatni fogják a’ háborút, mig tönkre jutnak.

Tényleg immár Mexico meghódítására nagyon fontos 
lépéseket tettünk. Nemcsak vámházakat emeltünk minden 
fontos kikötőben, hanem a’ belső status és községadókat is 
behajtattuk’s a’ háborúra fordítottuk. A’ nemes érczek kivi
teli várna által, mellyet a’ küldetési helyen letenni vagy ma
gában a’ kikötőben kétszeresen fizetni kell, J2— 20 millió 
dollárnyi bevételt biztosítunk magunknak, mellyekkel szük
ség esetén a’ rendkívüli költségeket födüzhetjük. ’S a’ si
ker már most is nagyon kedvezőleg ütött ki kincstárjegye
inkre nézve, mellyek most Mexicoban 8pcenten állnak a’ pa
rin felül. Egy év óta annyi kész pénz folyt Mexicóba, hogy 
nagyon okos most statushiteljegyeinknek arany ezüstért oda 
szivárogtatása; mert ezek aztán maradandó érdekét képe
zik jóllétünknek ’s növelik a’ forgalomkönnyüséget. Mióta a’ 
guerillák le vannak győzetve ’s kit fegyveresen találunk, fel— 
akasztatik, az utak biztosabbak ’s a’ közlekedés élénkebb. 
A’ kereskedés és ipar emelkedik ’s a’ vámházak a’ status
nak nevezetes jövedelmet nyújtanak. Bölcseség- és kímé
lettel kormányozzuk a’ mexicoiakat, épen a’ mint kívántatik, 
hogy ők magok jóllétbennövekedve tetemes adót fizetni ké
pesek legyenek. Mexico, értelmes igazgatás mellett, éven- 
kint 30milliónyi statusjövedelmet adhat, ’s ez kivülbelül an
nyi mint saját bevételünk.Nekünk egyáltaljában elég 20 millió 
saját kiadásaink födözésére, legkedvezőbb esetben tehát 40 
milliónk lenne rendkívüli hadi köllséginkre , ’s ezzel nem
csak a’ kezdettet folytatni lehetne, hanem sok újat is kezde
ni, minek bevégzését reméllhetnők. Ha egyszer birtokában 
vagyunk a’ legelső mexicoi pénztforrásoknak, akkor az or
szágnak is birtokában vagyunk, ’s azok, kiknek életét ’s va
gyonát ótalmazzuk, által fogják látni, miszerint az amerikai 
kormány legalább ollyatén biztosítékot igér nekik, minőket 
még soha nem bírtak, és ha már egyszer fizetni kell, végre 
mégis jobb: ha valamit nyer az ember érte. —  Egyszersmind 
felvilágosíthatni őket,miszerint most csak a’ háborúi állapot 
idézi a’ magas adózást elő —  ’s uniohozi csatlakozás kö
vetkeztében az igazgatási ’s hadi költségek egy része el
marad, mit természetesen aránylagos adócsökkentés köve- 
tend. Altaljában nem tagadhatni, hogy az egyesült statusok 
e’ háborút Mexicóval a’ kihívó körülmények közt kímélet és 
törékenységgel vezetik, mellynek.példáját a’ történetben a- 
lig találhatni,de épen ez által veték meg alapjátMexico töké
letes meghódításának, sőt azt szükségessé tevék. Mi nem
csak a’ mexicoi sergeket, —  hanem a’ mexicoi kormányt is 
m egvertük’s főnökeit semmivé tettük. Egyik úgynevezett ha
zafit másik után állítjuk ki pelengérre ’s honfitársai meg
vetésének dobjuk. Miután egyik kormány a’ másik u tán , e- 
gyik hős’shonszabaditó a’ másik után tönkre silányult, vég
re a’ bámuló népnek nem marad egyéb hátra mint csatlako
zás az unióhoz.

Jarauta atya Patterson tábornoknak meghódolását a - 
jánlotta; ez azonban úgy válaszolt, hogy föltételekről semmi 
szó nem lehet. A’ gueriilafőnök állítólag Veracruzba szán
dékozik viszszatérni’s becsületes polgár lenni, — ki többé
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semmiről nem aggódik; de ha fegyveres kézzel találtatik va- 
lahol, a’ bitófát el nem kerüli. A’ két bandavezér ugyanis 
Jarauta és Zenobia állítólag öszszezördült egymással ’s ekép 
történt az elpártolás; illyen esetek még többször forduland- 
nak elő! Magángyülölet,féltékenység és gonoszság nem egy 
suhanczot játszanak majd kezünkre még.

Scottnak derék ezred-kéme van csupa mexicoiakból, 
kik most kormányunk hivatalos tudósításait Veracruzból 
Mexicóbahordják ’s a’ tábornok válaszait ismét Veracruzba 
kisérik. A’ kémség ezer főből áll don Dominguez ezredes pa
rancsai alatt. Nemsokára 3— 4 ezer illyen bravónk lesz s 
ezek nem kevés segedelmünkre fognak szolgálni a guerilla 
csapatok ellen. Hadd szedjük csak szorgalmasan az adókat, 
virá°-oztassuk ’s ótalmazzuk az ipart és kereskedést, tün
tessünk ki kellőleg egyes valódi hazafiakat, kik a’ hon javát 
akarják, és a’ mexicoiak utoljára is megszeretnek bennünket; 
sőt még a’ hölgyek is elfeledik,hogy csupán csak angolul be
szélünk. Eddig sergeink, még tiszteink is,kissé rongyolt czi- 
pék és harisnyákban járnak, nem sokkal több ruhával bír
nak mint a’mit magukon viselnek;mert a’táborozásVeracruz- 
bólMexicóig nem őrdiszelgés volt’s az emberek épen most a’ 
munkától jőnek. Patterson tábornok azonban egy mérföld 
hoszszaságu vonalával a’ háború ’s kényelem mindenféle 
szükségeinek van útban Mexico felé,’s ha majd 5 ezer ember
rel ’s e’ kényelemmel oda érkezik, a’ mexicoiak szép őrdi— 
szelgést is fognak láthatni. A’ mexicoi hölgyek aztán ép olly 
nagyon csudálhatják tiszteink finomságát és sergeink jó ma
gatartását, mint csodálták eddigelő vitézségüket ’s a’ szép
nemnek kitüntetését általok. Elvégre egy illy sima, fehér, 
tiszta amerikai arcz mégis szeretetre méltóbb a’ szakállas 
mexicói medvepofánál ’s a ’ kék szemek és szőke haj már 
magokban érdekes ellentétet képeznek a’ f e k e t e  mexicoi 
nőszemekhez; elvégre mégis többre becsülik az aszszonyok 
a’ győzőket a’ Iegyőzetteknél, mert csak a’ diadalmas hí
zeleg hiúságuknak, a’ legyőzött csupán részvétet támaszt 
bennök. Legyünk csak egy évig Moxicóban ’s —  nem félt
hetni jövőnket.

Még egy körülményre szükség nyomatékot vetnem , 
melly még más viszonyban is nem csekély hatású leendett; 
értem kormányunk szándékát a1 pápával egy kereskedelmi 
’shajozási szerződés megkötésére. Az elnök bizonyosan rend
kívüli követ ’s felhatalmazott miniszter-kineveztetést Rómá
ba terjesztend a’ congressus elibe ’s őszentsége kéretni fog 
hasonló tételre. Egyházi tekintetben a’ pápa az itteni ka- 
tholikusokkal tehet a’mit jónak vél ’s az egész népség szive 
elibe dobog. Ez Mexicóra nézve nézve sem lesz eredvény 
nélkül.

A’ közigazgatás folyama itthon kevesbbé örvendetes. 
A’ whigeknek csekély többségűk van a’ képviselők házában 
—  a’ kormánynak pedig nagy többsége a’senatusban. Ugy- 
hiszem, ez a’ közügyek folyamára inkább hasznos mint ár
talmas. Ha a’ház éssenatus egymás fölött őrködik, legalább 
tulmerész ’s elhamarkodott határzásoknak elejét veszik. —  
Minden a’legközelebb parliamentválasztástól függ ’s a’ mos
tani congressus főleg a’ pártok rendezkedésére szolgáland. 
A’ whigek ingadoznak Clay ’s a’ két tábornok Scott és Tay
lor közt.

SPANYOLORSZÁG. Ismét hírek keringnek miniszter- 
ségi változásról ’s ezek szerint Narvaez, Sartorius és Orlan
do viszsza fognának lépni. Orlando pénzügyminiszter hallo
más szerint már le is mondott hivataláról. Espartero állító
lag utón van Spanyolország felé.

ANGLIA. Az irlandi kényszerből királyilag ism egerő- 
sittetvén, több kerületben alkalmaztatott már.Fővonásai e’ 
rendszabálynak: ezen kerületek lakosinak nem szabad fegy
vert bírni különös felsőbbségi engedelem nélkül, a’ rendőr
ség szaporittatikugyanott’s minden nagykorú férfi lakos tar
tozik büntetés alatt üldözni az agrar iái gonosztevőket.

A’ náthahurut egész Angliaszerte dühöng nagy m ér-
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tékben ’s névszerint a’ katonaság —  különösen pedig a’ 
londoni ’s windsori őrségek közt pusztít. London halomása 
utóbbi hetekben folyvást még egyszer olly nagy volt, mint 
különben ez évszakban szokott lenni. A’ náthahurut áldozatai 
közt van admirál Sir George Parker is, unokája az első ame
rikai háborúban vitézkedett hires admirálnak.

A’ belügyministernélegy 41 alsóházi irlandi tagból ál
ló küldöttség tisztelgett, mellynek Grey ur kinyilatkoztatá, 
miszerint a’ kormány minden szükséges eszköz birtokába 
helyzé magát, miszerint az irlandi állapoton ’s bárhol mu
tatkozó ínségen lehető legsikeresbben segítsen. Meglássuk! 
A’ gyarmatminiszternél pedig egy más, parliamenti tagok 
’s egyéb tekintélyes férfiakbóli választvány udvarlott, kime
rítő tervet nyújtván által az Ausztráliába kivándorlás előmoz
dítására’s kormányi részvétért folyamodván ez ügyben. Gr. 
Grey tudtára adá a’ választványnak, miszerint a’ kormány 
nem képes jelenleg nagyobb vállalatit kivándorlási tervek 
gyámolitására,mindazáltal rövid időn 100 ezer ftst. öszszeg 
érkezik eladott földek áraként Ausztráliából, ’s ez öszszeget 
a’ kormány jelesen a’ kérdéses kivándorlás előmozdítására 
forditandja. Azonkívül szándéka a’ kormánynak tetemes szá
mú árvákat mindkét nemből Ausztráliába vitetni ’s ott felsőbb 
felügyelés alattneveltetni.

FRANCZIAORSZÁG.A’ császárság jelességeinek egyi
ke, grófDubois, egykori rendőrkormányzó, életének 90dik 
évében meghalt. Állítólag becses kéziratokat korának titkos 
történetéről hagyott maga után.

A’ franczia kormány mind inkább barátságosb lábon 
kezd Oroszországgal állani. Legújabban egy társaságot, 
melly a’ hetvenéves Czartoryskiherczeg születésnapját Lilié, 
űzött széllyel a’ rendőrség egy fogadóban Lemardelay 
mellett,— Dec. 25. Rouenban nagy reform-lakoma tartatott, 
mellyben nagyszámú vendégsereg vön részt. Az ellenzék e- 
zen izgatásfajnak maradandó jellemet szándékszik adni, ’s 
országgyűlés alatt Párizsban havonkint két illyelén irány
lakomát rendezend. Mit a’ kamrákban nem lehet majdelmon
dani, az e’ lakomákon fog előterjesztetni ’s ekép hatandnak 
közvetve a’ kamrák szellemére viszsza. —  A’ követkamra 
dec. 27kén alakitá előlegesen öszsze hivatalosztályait.

Dec. 20káról Algírból fontos tudósítások érkeztek Abd- 
elkader felől. Az emir ugyanis segélyforrásait lassankint ki
apadni látván, merész csíny által akart kétségbeejtő helyze
téből szabadulni. E’végett dec. 11 ’s 12ke közti éjjel a’ há
rom marokkai tábor legközelebbikére tört. Elől öszszes gya
logsága ment, aztán ő maga lovassága élén. A’ marokkaiak 
elrémitésére kátrány és szurokkal borított tevéket bocsátott 
e lő re ’s midőn amazokhoz közelgett, meggyujtatá őket. Mi
nő rémülés támadt a’marokkaiak közt, midőn az égő állatok 
sátraikra ’s reájok rohantak! I&en cselszövénynek azonban, 
miután a’ császárűak némileg értesítve voltak felőle, nem 
volt óhajtóit teljes sikere; Abdelkader, a’ tábor nagy részét 
elhagyatva találta ’s kizsákmányolta; de midőn más nap reg
gel folytatni akarta indulóját, a’ magasokat köröskörül el
leneitől ellepelve találta. Erőszakkal utat nyitott magának 
’s 250 legjobb lovasa veszteségével ismét Maluya partjaira 
menekült által. Kéttestvére már állítólag meghódolt a’ fran
czia hatóságnak.

Lajos Fülöp az országgyűlést dec. 27kén személyesen 
’s a’ szokott ünnepélyességek közt nyitá meg egy a’ mostani 
körülményekben jelentékes trónbeszéddel.

A’ frauczia trónbeszéd köv. hangzik: „Pair és követ lí
rák! Midőn ismét önök közt vagyok, örvendek hogy nem ke
serűnek többé a’ bajok, mellyeket az élelmiszerek drágasá
ga hozott hazánkra. Francziaország olly bátorsággal szen
vedő el azokat, mellyet mély megindulás nélkül nem nézhe- 
ték. Soha hasonló körülmények közt a’ közrend ’s forgalmi 
szabadság olly általányosan nem tartatott fen. A’ magán-jó
tékonyság kimeríthetetlen buzgósága közös igyekezelinket 
gyümölcsözőkké tévé. Kereskedésünket — hála legyen okos
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munkásságának, a’ más országokban tapasztalt krisis csak 
gyöngén érinté.Végökhez közelgünk e’ kísérteteknek. Az ég 
megáldáa’ népség munkásságát’s ez és a’gazdagaratás idé
zik a’ jó l- és bátorlétet ismét viszsza.Szerencsétkivánokma- 
gamnak ehez önökkel. Számot tartok közredolgozásukra, az 
egész országra kiterjedő nagy munkák létesítése végett. A’ 
közlekedések gyorsasága’s könnyűsége okvetlenuj jóllétfor
rásokat nyitandnak. Mig folytattatni fog a’szükséges segély- 
források kimutatásával ez üdvös mű, mindnyájan egyszer
smind lelkiisméretes takarékossággal őrködendünk a’ köz
jövedelem jó felhasználtatásafölött ’s bízom, mikép az elő
terjesztendő rendes költségvetésben a’ bevételek ’s kiadások 
egymást födözni [fogják. Egy különös törv.javaslat fog önök 
előterjesztetni a’ sóármérséklést ’s levélbér könnyítést ille
tőleg ollyatén mértékben, melly pénzügyeinek jó állapotával 
öszszefér. Törvényjavaslatok a’ közoktatás, börtönrendezés 
’s vámiáink fölöttmár önök előtt fekszenek tárgyaltatásul. Más 
javaslatok jövendnek szőnyegre különféle fontos tárgyak, 
névszerint a’ községi javak,zálogügy, kölcsön’s takarékpénz
tárak használása fölött a’ dolgozó osztályok helyzetének u- 
jabb javítására. Folytonos óhajtásom, miszerint kormányom 
közremunkálásukkal főleg a’ népség erkölcsisége ’s jóllé
tének kifejlesztésén működjék. Viszonyaim valamennyi idegen 
hatalomhoz bizton elhitetik velem, hogy a’ világbéke biz
tosítva van. Reméllem, hogy az általányos polgárisodás 
haladása mindenütt sikerülni fog a’ kormányok ’s népek e - 
gyetértésével a’ nélkül, hogy a’ statusok belső rendje ’s jó 
viszonyai csorbát szenvedjenek. Polgárháború zavará meg 
Schweiz boldogságát. Kormányom Anglia, Ausztria, Porosz 
’sOroszország kormányival egyesült,ezen velünk barátságban 
álló szomszéd népnek jóakaró közbejárulás megajánlására. 
Schweiz, reméllem, felfogandja, hogy a’ tisztelet mindnyá
jok jogai iránt ’s a’ helvetiai szövetségalkotvány alapjának 
fentartása őrizheti meg egyedül a’ szerencse ’s bátorlét a- 
zon föltételeit, mellyeket Európa neki szerződések által bizto
sított. Kormányom egyetértésben az angol királynő kormá
nyával rendszabályokat alkotott Platafolyam partjain keres
kedelmi viszonyúik elvégreihelyreállítására. A’ dicső főnök, 
ki Algírban annyi sokáig ’s olly dicséretesen parancsnokolt, 
pihenésre kívánkozott munkáji után. Én nagyon szeretett fi
am Aumale herczegre bíztam e’ franczia tartomány kor
mányzásának nagy és súlyos feladatát. Jótékony rám nézve 
azon gondolat, hogy kormányom vezérlése alatt, ’s hála a’ 
magasszivü hadsereg munkás vitézségének! ébersége ’s 
f e l á l d o z á s á n a k  sikerülend e’ t e l e p i t v é n y i i n k  
bátorlétét, jó igazgatását ’s jóllétét megerősitni. Uraim! 
minél tovább haladok életemben, annál nagyobb feláldozás
sal szentelem isten adta tehetségem ’s ereimet Franczia- 
országszolgálatának, érdekei, méltósága ’s boldogságamiatti 
gondoknak. Közepeit az ingerültségnek, mellyet ellenséges 
vagy elvakult szenvedélyek támaszlnak, lelkesít ’s tart fen 
egy meggyőződés, azon meggyőződés, miszerint az alkotvá- 
nyos monarchiában, a’ nagy statushatalmak egységében biz
tos eszközöket bírunk mindezen akadályok elhárítására, ’s 
kedves hazánk minden erkölcsi ’s anyagi hajlamai kielégíté
sére. Csak tartsuk fen erősen az alkotványlevél szerint a’ tár
sasági rendet ’s annak valamennyi föltételét, őrizzük meg hí
ven az alkotványlevél szerint a’ köz szabadságokat ’s azok va
lamennyi fejleményit. Ránk bízott jószág az, sértetlenül fog
juk utódinknak hagyományozni ’s ezek áldani fognak bennün
ket, hogy alapítottuk ’s ótalmaztuk az épületet, mellynek véd- 
tetője alatt ők boldogul és szabadon élendnek.“ A’ beszédet 
az ősz király erős, de kissé tompa hangon adta állítólag elő.

OROSZORSZÁG. Miklós czár két nevezetes ukázt bo
csáttatott közre: egyik állal a’ parasztoknak megengedletik 
földesuraik eladó jószágai megvétele, másik szerint egy ál
talányos reform készül Oroszország rangviszonyaiban , mi 
szerfölött üdvös lesz a’ hivatalosztályok által megszaggatott 
országra nézve.

1848.
Figyelmeztetés a’ drámaírókhoz.

f  A’ nemzeti színház titkára, Szigligeti Edvárd ur, saját kérelmére az eredeti színmüvek átvé
telétől feloldoztatván, a’ drámabiráló választványhoz benyújtandó eredeti színmüveket ezentúl 
közvetlenül a’ választvány jegyzője, E r d é l y i J á n o s  ur, veendi át, ’s bírálat után az el nem 
fogadottakal ő adja viszsza; azért kérem az illetőket, méltóztassanak magokat ez uj intézkedé
sekhez alkalmazni, ’s müveiket Erdélyi úrhoz utasítani. (Lakása a’ Sebestyén térés Zöldfa ut- 
ozára néző sarokházban, a’ 279ik szám alatt, 2ik emeleten).

Az eddig benyújtott színmüvek Szigligeti urlól vitetnek el. Pest, január 6kán 1848.
_  __ R aj za József, m k. a’ nemzeti sziház igazgatója.

-f A’ budai takarékpénztár üzlet-kimutatványa f. évi nov. hónapban * för\ kr.
Pénzmaradvány oct. végével -  31268 9

Öszszes bevétel november hónapban -  -  -  129936 14
K i a d a t o t t :

1. Betétek viszszafizetéséro - - - - - -  51995 39
2 . Előlegezés, leszámolat és ingallanságokra -  -  70473 21
3. Házépítés, hivatali fizetés és egyéb költségekre 1017 39 123486 39

Pesten,
Pozsonyban,
Zágrábban
Győrött,
Mosonyban,
Miskolczon,
Baján ,
N.-Szómba Ion,

G a b o n  a  .4í r  v á l t ó  g a r a s o k b a i l .
Ti8ztal>u7.a K̂ ti/.erPB R07.í Árpa Zab Kukorica

jan. 4. (pest m.) 240 -2 6 5 ' 210 -2 1 5  j ICO -1 7 0 ! — _ 135 8 1 - 90 110--1 1 3
dec. 28. (pozs. m ) 150 173 I — -— — 1 115-- 1 3 0 9 0 - loo 60 70 90 -1 0 0

28. . 210 -25!) 185 —200 j — — — 1 125 - 135 J 7 5 - 80 I1 IO—134
jan. 4. 155 200 1 125 - 1 45 1 115 - 2 0 0  I SO 85 54 - 64 CS -  93

3. ICO-•2101 130 150 | 120 -1 4 0 SO- 90 5 6 - 68 80 100
dec. 31. 180 -1 8 5 185 -1 9 0  j 150 - 155 9 5 - 100 — 35 j 80 -  85

2.3. 190 200 155 —100 — _ .— 75 - 80 — 45 j 45 -  50

y y
23. n ar 105 -2 0 5 1 13C -1 5 0 — ------- 1 9 0 - 100 1 56— 65 i 95 -1 0 8

mlvTcszveny...................... 16H
$34ki 5 0 0 p.frto« kölcsön . 785
$39fei 250 p.frt . . . .  281
s/.tcrházy sQgsjegy . . * 57
h, kir. arany 4 fr , 36— 38 kr.

Statnspaplr-és részvény-árkelef. B ecs, jan. 3kán 4818.
fr.

yy
yy
yy

pesti lánozhid-részvcny (100 f r ) — frt. 
bécs-glognitzivasút (100 fr.)M)9'/2„ 
pozsony-niigyszombaü (100 fr.) ,, 
középponti . . . .  (100 fr.) 85 „
diina-gőzhajózási 500 fr. . . . 588 „

Pénzmaradvány nov. végével -  -  
Szerkeszti II e 1 m eez y Mi hál y.  —

37714 44 D u n a v i z á l l á s :  Budán, jan. 4kén 3' 1 0 ' 0 " ' az 0 fölött.
Nyomalik T r a l t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 453 szám.

fZTZZT-



P E S T

kedd január l lk é n JELEN 5ik szám

Meeielenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden ízben egyegy íven. Előfizethetni helyben a’ szer
kesztő 's ki ido tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kiván- 

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik s pontosan es jutányosán közöltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Előléptetés. 0 rs zá g g y ii- 
1 é s: a’ magyar nyelv- és nemzetiségről szóló törvényjavaslat orszá
gos tárgyalása. T ö r v é n y  h a t ó á g o k :  Heves és Fejérmegyék köz
gyűléseik; társas élet, ’s bűntények Debreezenben; Pyrkcr egri atyaér- 
sok végrendelkezése; — zsidók polgárosítása.)

Kü l fö 1 d. (Amerika , Portugália, Spanyolország, Anglia, Fran- 
cziaország, Olaszország.)

Értesí tő.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
A’ nm. m. kir. kincstár a’ szatmári sóhivatalnál megürült 

mázsáiéi állomásra J ez érni  ez k y V i c t o r  ottani sópajtaőrt 
érdemesítette.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
XVIII. Országos ülés a’ t.kk. és rendeknél január 7én. 

( T á r g y :  törv.javaslat a’ magyar nyelv és nemzetiségről). 
Személynük ő msga üdvözölvén a’ rendeket, mint kikhez uj- 
eszt. folytán először leliete szerencséje ez alkalommal,’s a’ 
rendek nevében b. R u d n y á n s z k y S. esztergami kápta
lani követ által viszont üdvözöltetvén, S z e n t i v á n y i  Ödön 
liptói követ mint kerületi elnök átnyujlá a’ magyar nyelv-és 
nemzetiségről kerülelileg megállapított törvényjavaslatot, 
mellyet is G h i c z y  Kálmán nádori itélőmester szakaszon
ként olvasni kezde.

K o s s u t h  L. pestmegyei követ a’ törvényjavaslatnak 
szakaszonkénti olvastatása előtt azon okból nyilatkozik,mert 
az egészre több észrevételei lévén ha ezek helyeseitekének, 
akkor az egészet kerületi ülésre kívánná viszszavitetni. így 
észrevétele van lö r  is a’3ik §ra, hol mondatik, hogy a’ köz
oktatási nyelv kirekesztőig magyar legyen. Ez szólónak is 
óhajtása, de létesithetőség tekintetéből ezt aként kívánná mó
dosíttatni, —  hogy a’ kizárólagos használás csupán a’ 
tudományos i s k o l á k r a  értetvén, az elemiekben a’ ma
gyar nyelv rendes tanulványi tárgy legyen. A’ 4dik §ban 
Pozsega, Verőcze, és Szerémmegyékre nézve parancsoló- 
lag kivánuákimondatni,hogy önkeblökben az ott eddig gya
korlatban levő latin nyelvnek használatában hat évig ha
gyassanak meg. A’6.7. és 8ik §§ban a’ r é s z e k  nevezete i- 
ránt kíván módosítást, mint mellyel játék űzetik, a’ tenger
partra nézve pedig külön §ban kíván intézkedést. Végre, 
hogy a’hivatalos pecsétek körirata magyar legyen, Varasd, 
Kőrös ésZágráb megyéket innen kivétetni méltányosnak tart
ja. — Ezen módosítások elfogadtatása ’s megvitatása oká
ért szónok a’ törvényjavastatot kerületi ülésbe indítványozza 
viszszavitetni (helyeslés).

O s e g o v ic h (h o rv .o rsz .)a ’viszszavitelt ellenzi,mert 
Pest követe észrevételei nem elvekre,hanem csak egyespon
tok és nézetekre vonatkoznak; tiltakozik azon elnevezés el
len, hogy a’ három szlavóniai megye magyar megyének czi- 
jneztetik, holott szóló azokat alsó Szlavóniának tartja. Majd 
históriai és diplomatikai mutogatásba bocsátkozott ezen 
thema fölött: mi Horvátország és mi Szlavónia? végre men
nyiben ezen módosítások már ezúttal elvileg megállapittat- 
ni czéloztatnának, ellenök óvást jelent.

Bóni s  Sámuel szabolcsi követ pártolja Pestet, Hor
vátország követének pedig majd a’ kerületi ülésben fog vá
laszolni. —

Ezután R u d n y á n s z k y  S. esztergamíkáptalani, —  
P r i v i c z e r  J. üumekerületi, S z á l l ó  pék Lajos verőcze- 
megyei, és F o d r ó c z y S .  körösvárosi követek szóltak a’ 
horvát követet pártolva ’s J o z i p o v i c h A .  turmezői követ 
Horvátországot,—  képviseletét, ’s pártjait igen éles szín
ben rajzolván, heves viták és szóváltásokra szolgáltatott al
kalmat, mikre jövő számunk bővebben térend viszsza. Kir. 
személynük ő mlsga pedig a’ vélemények többségét a’ pesti 
indítvány mellett látván azt határzatlag kimondá. Ezzel az 
ülés eloszlott.

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G O K .
Ileves-K ülsö-Szolnok vármegye. Az ország

gyűlési utasítást készítő választvány munkálata jővén tanács
kozás alá, következő pontokban történt a’ megállapodás, kö
veteinknek adandó utasításul: 1) Követeinknek az országgyű
lésen előforduló minden tárgyra nézve,az anyautasitást egye
dül vezér-elvek meghatározásával, vagyis az érdeklett tár
gyak egyes részleteinek szorosabb kitűzése mellőztével vél
tük megállapitandónak: miszerint követeink az alább foglalt 
tárgyakban kifejtett elvek szelleme szerint szorgalmazzanak 
törvényt, hol azonban azok alkalmazására többséget szerez
niük nem sikerülend,legalább az azokba foglalt alapelveket i- 
gyekezzenek törvényerőre emelni. 2 ) A’ nádorválasztásra 
nézve az 1608: koronázás előtti 3ikt.czikk értelmében kijelö
lés mellett válaszszák a’ nádort, mire nézve ó felsége alázatos I

fölirásban felkéretni rendeltetett: hogy István cs. kir. ör. főiig 
kir. helytartónkat,kiben e’ haza olly szép reményei öszponto- 
sulnak, a’ nádori hivatalra különösen kijelölni kegyeskedjék 
’s a’ kijelölés következtében egyedül ót válaszszák meg nádor
nak. 3)IIazánk belviszonyait érdeklő tárgyakra térve át, miu
tán nemzeti létünk működései természetüknél fogva kétfelé 
sorozhatók u. m. szellemi és anyagiakra, és bár ezek olly szo
ros kapcsolatban állanak, hogy valamint szellemi kifejlődés 
nélkül anyagi nem eszközölhető, úgy az anyagi jobblét a’ 
szellemi kifejlődésnek elkerülhetlen egyik tényezője, e’ rész
ben szükségestehát a’ szellemi kifejlődést odairányozni: hogy 
az által a’ nemzetiség iránti hő érzelem és honszerelet, egy 
nagy nemzeti meggyőződéssé váljanak, az anyagi kifejlődés 
által pedig az említettekre olly szükséges érdekegység akkép 
létesittessék, miszerint a’ most olly részletesnek tapasztalt 
magány-vagy egyes osztályok érdekei,a’ hon iránti közös ér
dek által, elenyésztessenek ’s ezen vezérelvből indulva kö
veteink oda utasittatnak: hogy a’ nemzetiség elve által igé
nyelt,múlt országgyűlésen tárgyalt, de törvénnyé nem vált ja 
vaslatok törvényesittessenek. 4) Minthogy a’ népnevelés a’ 
szellemi kifejlődésnek főforrása, ez pedig hazánkban igen 
sokkal alantabb áll,mint azt az előhaladt kor igényei kíván
ják, minek oka az: hogy hazánkban a’ népnevelés minden al- 
kolványos támasz nélkül csaknem magányos intézetté vált; e’ 
részben igyekezzenek követeink a’ népnevelésbe országunk 
alkotványos befolyását biztosítani, egyszersmind az annak 
költségit viselő pénzalapokat számon kérvén , azokat az or
szág egyenes befolyása alá helyezni, mennyiben pedig a’ tö
kéletesedés főbb fokára vitt népnevelés nagyobb pénzalapot 
tenne szükségessé, annak költségit a’ felállítandó országos
pénztár kiadásai közé sorozzák. 5) A’ nemzet kiegészítő tagjai 
szorosabb értelemben csak azok lévén,kik alkotványos jogok
kal fölruháztatvák,szükséges ennélfogva ezen alkotványos jo 
gokat kiterjeszteni ’s erre nézve ollykép munkálni, hogy ab- 
bana’körülmények összevetéséből kitűnő logikai egymásután 
megtartassák; ugyanazért követeink arra fordítsák minden 
igyekezetüket: hogy a’ kir. városoknak az orsz.gyűlésre ará
nyos befolyásuk biztosíttassák,melly befolyás hogy alkotvá
nyos szabadsággal gyakoroltathassák, szükséges hogy ön
keblökben kellő függetlenséggel ruháztassanak fel.— A’hi
vatalképességről szóló 1843Vúk évi 5dik t.czikk is ennek 
folytában ollykép módosíttassák: hogy a’ nemnemes egyedek- 
ből választott tisztviselők ’s táblabirák a’ közügyek vitatkozá
sb an  szavazatképességet nyerhessenek. 6) A’ büntető tör
vénykönyvnek— különösen a’ bűnvádi eljárásra nézve, a’ 
büntető törvénykönyv kidolgozásával foglalkozott országgyű
lési választvány különvéleményében kifejtett elvekszerinti el
fogadását’st.vénynyé emeltetését szorgalmazzák.8)Az or.gos 
sérelmekközésoroltelőleges sajtóbirálattöröltessék el ’solly 
utólagos sajtótörvények hozassanak,mellyek általa’sajtó sza
bad mozgása ne akadályoztassák, ezenfölül minthogy az or
szággyűlési tárgyalások az országot közvetlenül érdeklik, a - 
zoknakminélnagyobb nyilvánosságra tétele végett az ország
gyűlési testület felügyelése alatt szerkesztendő országgyűlési 
hírlap létesittessék. —  8) A’ vallásszabadság tárgyában a’ 
múlt országgyűlésen még törvénnyé nem emelt t.vényjavas- 
latok törvényittessenek, ’s különösen az áttérési törvény a’ 
görög nemegyesültekre is terjesztessék ki. —  9) A’ szellemi 
jóllétet érdeklőkről áttérve az anyagiakra,ezek közt főhelyet 
foglalnak érdekegység tekintetéből az úrbéri viszonyok, erre 
nézve utasításul adatik: hogy az a’ magányjogi térről rántas- 
sék el,és a’ status közbejöttével országosan foganatosittassék 
ollykép: a) hogy az örökváltságban résztvevő mind két fél 
érdekei kellőleg vétessenek figyelembe, b) A’ megváltás a - 
lapjáulnem az úrbéri állomás,hanem csak azazt terhelő úrbéri 
tartozványok tekintessenek, c) A’ tartozványokon alapuló vált
sági öszveg részrehajlatlan, a’ körülmények figyelembe vé
telével az országgyűléstől kiküldendő becslők által legyen 
kimutatandó. A’ házatlan zsellérek pedig, miután ezek eddigi 
tartozásaik semmi, az illető földesuraságtol nyert javadalmon 
nem alapulnak,ezek még az esetre is,ha azon örökváltság i-  
ránti törvény alkotása nem sikerülne is,minden úrbéri tar
tozásiul mentessenek föl; a’ sok már megtörtént örökvált- 
ságra nézve, pedig az alkotandó törvénynek viszszaható ereje 
ne legyen.—  10) A’ közérdekegység másik fő akadálya a’ 
közteherviselésnek eddigi aránytalan felosztása lévén; e rre - 
nézve oda utasittatnak követeink: hogy a’ közteherviselés elve 
törvény által állapíttassák meg, ’s minthogy Magyarország la
kosai által viselt adózási terheknek olly különböző természe
tűk van, hogy azok elvállalása körül támadható viszonyok iránt 
általányos elvet fölállítani teljes lehetetlen: ugyanazért a’ házi 
adóra nézve utasításul adatik, a) mikép annak egyarányos

kivethetésére országosan kidolgozandó,’s minden viszonyra 
alkalmazható kulcs használtassák, b) A’ házi pénztár rendes 
kiadásai minden megyére nézve egyenlő szabályokszerint or
szággyűlésen rendeztessenek el. c) Az előre nem látott szük
ségekre nézve arányos maximum határoztassék. A’hadiadóra 
nézve pedig: a’ nemesi fölkelés és bandériumok felállításának 
terhe tekintetbe vétessék ’s miután a’ mostani stratégiai kifej
lődés miatt már a’ haza védelmére nézve e’ rendszabályodul 
sikert alig várhatni, ezek vagy még czélszerübb rendszabá
lyokkal cseréltessenek föl, vagy pedig mennyiben azok meg
szüntetvén a’ nemesség mostan rajta fekvő katonáskodási te
hertől felmentetnék, annyiban a’ hadi adónak fizetésében részt 
vegyen. (Folyt, köv.)

Sz. Fejér vniegyenek évnegyedes közgyűlése f. e. 
január 3kán kezdeteit meg Z. J. első alispán ur elnöklete a - 
latt számos nemesség jelenlétében. Országgyűlési követeink 
jelentése felolvasztván, P. M. t.biró ur által indítványba té
tetett, hogy követ urak eddigi eljárása ’s a’ megye szelle
mében történt szavazása jegyzőkönyvileg helyeseltessék, to
vábbá utasításul adassék, hogy ha az administratori rendszer 
iránti sérelem tanácskozás alá kerülend,—  azt Fejérmegye 
részéről is sérelemnek nyilványitsák. Ez után K. A. veszpré
mi kanonok ’s kir. táblai praelatus szólalt fel kérvén a’ ren
deket, hogy követ urak azon teltét, miszerint ők a’ pestme
gyei első indítvány mellett, később pedig a’ válaszfölirat le
tételére szavaztak, jegyzőkönyvileg roszszalják ’s pótlólag 
őket oda utasítsák, hogy előadandó alkalomkor az admini
stratori rendszer mellett nyilatkozzanak. Hoszszas élénk vi
ták alatt 16 szónok szavazott K. A. praelatus ur indítványa 
mellett. Ezen conservativ urak közt volt 8 egyházi személy, 
3 kir. hivatalnok, 4 t.biró és egy megyei tisztviselő; az ellen
zék részéről tett indítványt 46 szónok pártolá, ’s ezek közt 
volt 17 megyei tisztviselő. ’S igy az ellenzéki megye oda u - 
tasitja köveLeit:hogy azon alkalommal,midőn a’három év foly
tán a’ kormány részéről életbe léptetett administratori rend
szer kerülend vitatás alá, azt mint ollyas tényt, melly az al- 
kotványosság igényeivel ’s hazai törvények rendeletéivel el
lenkezik , ’s altaljában mint haladási úgy igazgatási tekin
tetben is károsnak ismértetik: az ország egyik fő ’s legér
zékenyebb sérelméül jelentsék iú ’s annak ő felsége által 
történendő gyökeres orvosoltatását az 1 7 9 0 :1 0 ,1 2 ,1 4  és 
18 törvényezikk útmutatása szerint és értelmében eddig is 
már bebizonyított hazafiui buzgalmokkal szorgalmazzák.

Hogy a’ gyűlés ingerültebb hangulatú nem volt, ré 
szint az ellenzék engedékenységének, részint elnöklő első 
alispán ur részrehajlatlanságának köszönhető.—  Az ország- 
gyűlési tudósítások a’ lapok hasábjait nagyrészben elfoglal
ván, ez okbul a’ kevésbbé érdekes tárgyak leírását elha
gyom. R e n d .  l ev .

( \z embernek nemcsak létezni, hanem rendeltetése 
valósításán is munkálni kell ’s ezt értelmiségét ki
fejtve, mivelődve teheti. S z o n t a g h  P r o p y -  
l a e u m o k  a’ t á r s .  p h. Lucio.  Hogyan Clau
dio! mi okozza ezt? C l a u d i o .  A’ tulságoskodás.

M é r t é k  m é r t é k é r t .
Debreczen. Nem hiszem hogy kétségbe hozhatná va

laki, milly hatályos tényezők a’ köregyletek a’ polgárisodás, 
társalgási üledék ’s finomság sőt —  mire pedig nekünk kasz
tokkal ad nauseam saturált nemzetnek igen nagy szükségünk 
van — a’ különböző osztályok amalgamisálására. Ugyanazért 
a’ műveltségi társas közlekedések ’s eszmesurlódások ezen 
műhelyeinek keletkezése, hol még nincsenek, hol pedig már 
léteznek, helyes irányban történő ’s az alakulási czéltól nem 
divergáló életfejleményök: nagyon örvendetes phoenomenon.

Érezve ezek igazságát stationär helyzetéből —  melly 
mellesleg legyen mondva ez előtt itt, ott és mindenütt úgy
szólván stereotyp állapot v o lt—  a’ haladás síkjára kilépett 
városunk: már jó ideje, hogy társadalmi viszonyainak javítá
sa a’ kül ’s belterjes műveltség factoraul, nemes buzgalom
mal két illy köregyletet alakított keblében.

Nem tudok kezet fogni azokkal, kik valamelly intézet 
jóságának criterionaul azt tartják, ha mint Schiller szerint 
a’ legjobb nőrül, kevés szó tétetik róla. Sőt én ellenkezőleg 
vélekedem. Én minden közreható intézetet, egyletet, annak 
minden életműködésit a’ nyilványosság superinspectiója alá 
kívánok helyezni, több ok mellőztével csak azért is, mert 
sötétben rendesen denevérszárnyak suhognak, mig a’ nap
fénynél szelidebb alakok körrajzaival találkozunk, továbbá a’ 
rejtőzkedés foszlány-takarója alatt az idétlen ferdeségek ’s 
hiányok vampyrjai egész kényelemmel izmosulhatnak nagy- 
gyá, mig a’ nyilványosság atjjmosphaerájában mindezek kí
nos vonaglások közt megfulnak. —

Szabad legyen tehát a’ debreczeni polgári köregylet 
legujabbi életfejleményeiről néhány szót elmondanom. —



IS
Hat év pergett le az idő ős rokkáján, mióta ezen egylet év
ről évre újabb fejlemény ’s lendületnek örvendve fenáll. Czé- 
lai,mellyek létesítésére alakult, nem degeneráltak soha, mint 
más illy fajú egyleteknél tapasztalhatjuk. Nem az unalomnak 
pipafústreaggatása,nem az időrabló’s erkölcsmérgező já
tékszenvedély kielégítése ’stb. hanem olvasás, a’ koreszmék 
fölötti discussiók, illedelem, társalgás vannak itt napirenden. 
Lépjen be ide ezen kálvinista Roma felől méltánytalanul el- 
hintegetett előítéletek ’s balvéleményektől inpraegnált ide
gen: a’ civilisátiónak olly tényleges jeleit látandja, mikből 
meg fog győződni eddigi balhiedelme alaptalanságáról ’s 
bevallandja velem együtt, ki csak kevés ideje hogy itt teleped
tem meg, hogy Debreczentnem a’ bizarr közmonda szerinti 
két, hanem legalább is 3 X 7 mérföldes csizmákkal utaztatá 
a’ civilisatio a’ műveltség sorompóihoz. Mi csoda tehát, ha 
illy prognosticonok után olly solidaritással bir egyesületünk! 
. . .  Részvényeseinek száma százakra, pénzereje ezrekre rúg. 
Könyvtára különösen a’ nemzeti irodalomból gazdag. Vala
mennyi hazai’s testvérhoni, továbbá német tartalmasb lapo
kat is já ra t—  szóval a’legtulfeszitettebb igényeket is kielégi- 
i.Csak egy volna nagyon óhajtandó: hogy szállása kissé ké— 
nyelmesb legyen. Azonban, mint értesülve vagyok, ezen hiá
nyon is nem sokára segítve leszen, mert— mi pénzügyi vi
rágzásának tanujele —  saját házat akar venni. Mert jó dolog 
ám az a’ comfort!...

Tisztújító közgyülésétf. észt.januárhó 2án tartá egyle
tünk. A’ gyűlést t. Csapó János ur nyitá meg, ki már több év 
óta ülvén az elnökszékben, most hálát szavazva a’ bizalomért 
intézkedés végett a’ pecséttel együtt hivatalát az egylet keze
ibe tette. Legelsőbben is hát az elnökiszéknek kelle betöltetnie. 
De mielőtt a’ szavazáshoz fogtunk,tagtársSzabóBálint ur in- 
ditványttőn, miszerint a’ pénztárnoki jelentésből kiderülvén 
azon körülmény, hogy némellyek a’ részvényesek közül, kü
lönben is csekély (mindöszsze 5 v. ez. fr) részvényüket be 
nem fizetvén —  annnyival is inkább, mert minden társulat
nak jogai de terhei is vannak, és ki ez utólsót nem hordoz
za, az elsőt nem élvezheti: kimondatni akará, hogy a’ részvé
nyüket be nem fizettek ne élhessenek a’ választás jogával, olly 
modalitással azonban,hogy csak morális érzetökre bizassék 
ezen jog élvezésétőli viszszavonulás.

És ezen indítványban oda volt dobva Eris almája. Az 
ingerültség berz-szikráji elkezdtek pattogni jobbra balra. El
tűnt a’ higgadt komolyság a’ vélemények nyilványitásában’s 
helyette a’ s e m m i é r t  tulságoskodó ’s a’ személyeskedés 
terrénumára átcsapongó dictiók tartattak. Pedig kár ám úgy 
tulságoskodni;mertbiz azért csak a’ tyúk marad anyja a’ rán- 
tottának, ’s aztán Montesquieu szerint (Défense de l’esprit 
des loix) ha még egyszer annyi gúnyszavat pitykézünk is 
mondókáinkhoz: sem többet sem kevesebbet nem bizonyí
tunk velők mint azt, hogy ingerültek vagyunk. No de ne csodál
kozzunk ezen kis okbul keletkezett conflagratión! a’ históriá
ban is sokszor a’ legnagyobb események származtak kis o- 
kokbul. Egy parfumirozott nőkeztyű szolgáltata okot az ut- 
rechti békére ’s néhány sor vers gyujtá föl a’ hétéves há
ború üszkeit! ’stb.. Az inditvány heves ellenzésre talált sok 
másonkivüla’két egyleti jegyzőnél’s azért, mert haez elfogad- 
tatik: facto felszabadítjuk őket kötelezettségük terhe alól ki
küszöbölvén a’ társulatból, de meg mire való az alapszabá
lyoktól eltérni, mellyek explicite mondják: miszerint törvény 
utján vétessék meg illyeneken a’ be nem fizetett részvény? 
’stb.. De minden győző súlyú argumentumok mellett is —  
bár a’ szerény inditványzó látván a’ miatta keletkezett inge- 
rültségetviszszavontaprojectiimát,dea’többségmagáévátet- 
te azt.’S az igy történt szavazásnak következő eredvénye lön: 
elnök: a’ derék Csapó János; másodelnök: Egeressy Lajos; 
könyvtárnok: Boros István; jegyző: Szikszay János; másod
jegyző: Varga József; pénztárnok: Balogh Lajos; egyleti 
ügyvéd: Igmándy Mihály. Választványi tagok: többnyire a’ 
voltak. A’ választás ’s tisztujitás ezen eredvényével megelé
gedhetni. Óhajtandó csak az: hogy máskor ne merüljenek 
fel egyleti életünk csöndes tengerén eféle örvények, mert 
ezek csavarvonalai majd eltalálnák sülyeszteni előrehaladá
sunk sajkáját! —

Itt letehetnémtoliamat, de meg nem állhatom, hogy 
két bűntényt föl ne jegyezzek, mellyek mindegyike borzalom 
’s irtózattal csattog keresztül becsületes ember lelkén. Mind
egyik a’ legközelebbi évvégnapjaiban történt beundokitva a- 
zok emlékét. Szent Anna-utczán esti 7— 8 óra közt, három 
ember megyen. Egy ház ablaka előtt haladva, ben a’ szo
bában fellobbant láng ’s lőszercsatanás köti le figyelmüket, 
megkapatva e’ gyanús színezetű eseménytől: a’ ház ajtajára 
rohannak— de azt zárva találják. Néhány perez múlva fel
tárul az’s borzasztó látvány! egy félhalt anyát hurezol ki egyet
len f i a  mondván: hogy m e g l ő t t e  valaki a n y j á t .  Ki 
hinné, ki itt a’ t e t t e s ?  ki hinné, hogy annyira kificza- 
modhatik a’ természet, hogy bűnös k e z e k k e l  széttépve 
minden vérköteléket: fiú lehessen anyja g y ilkosa? .,. És a- 
lapos a’ gyanú, minden körülmény combinatioja után jelen e- 
setben még is aligha nem úgy van. A’ szobában senki nem

volt az anyával csak a’ fiú,a’ lövés olly közel történt, hogy a’ 
nőarczát’s fejkötőjét fölperzselé a’ láng; az ablakon semmi 
nyoma a’ fényjelnek —- ezek ’s még más az erélyesen végzett 
tiszti nyomozás folytán kiderült terhelő körülmények súlyossá 
teszik az anyagyilkosság iszonyú gyanúját a’fiu ellen. A’fiube- 
börtönzötten várja ítéletét; az anya pedig még él,hanem bajo
san gyógyulhat fel nyakán ejtett veszélyes sérülése miatt. E’ 
bűntény iszonyuságát —  ha csak ugyan igaz leend —  nem 
ecsetlem. A’ nélkül is képes az jéggé dermeszteni minden 
emberi keblet! Ezen borzasztó tényt követte nap estéjén me
gint gyilkosság. Német-utczán egy gazdag kőmivest iszonyú 
kínok közt megöltek ’s kiraboltak. A’ bünöstársak közül egy 
hurokra került, kettő elillant.— Moralitás jöjön el orszá
god ! — A’ farsang varázs-időszakához itt is készülnek. Él
vezni mindenütt szeretnek, habár soknak torkára forr is a’ 
mulatság. —  N a g y J.

Elhunyt P y r k é r  J. László egri atyaérsek a’ kért fel
sőbb engedelemnél fogva, egész vagyonáról rendelkezvén, 
végintézetének kitünőbb pontjai ezek: Hagyott az egri plé
bánosoknak alapítványul 800 pftot misékre, magáért és szü
leiért; a’ lángi templomnak, hol a’ keresztségiszentségben 
részesült, ezen egyház szükségeire alapitványzott 300 pftot; 
a’ plébánosoknak pedig 600 pftot misékre, magáért és szü
leiért, ’s az ugyanitt netalán idővel alapítandó szegények in
tézetére 200 pftot, mellynek kamatjában addig is a’ hely
beli szegények részesüljenek. Az Öt egri szerzetes zárdának 
hagyott egyenkint 100 pftot, halála után azonnal tartandó sz. 
misékre lelkeért. Továbbá hálás szívvel emlékezik a’ fens, 
uralkodó cs. kir. családtól, különösen bold. I. Ferencz cs. ’s 
apóst. kir. ő felségétől nyert kegyességre, mellyértez iratá
ban is jobbágyi hódolattal köszönetét m ond,’s kéri a’ föls. 
uralkodó házat, hogy az egri megyét és káptalant kegyessé
gében ezután is megtartani méltóztassék. Ugyszinte háláját 
nyilványitja a’ lilienfeldi monostor apátjához és tagjaihoz: 
mint a’ melly szerzetben értelmi ’s erkölcsi miveltségét nyer
te. Az egri ns főkáptalannak, az iránta mutatott szives bizo- 
dalomért őszinte köszönetét jelentvén, a’ megyét, főegyházat 
’s a’ megyei intézeteket gondjaiba ajánlja, és szeretete je 
léül, a’ főtiszt, káptalan minden tagjainak fejenkint három 
aranyai hagy. Udvari papjainak fejenkint 30 aranyat; cseléd
ségének 1847béren kívül, még egy eszt.ibért.— Az ő gond
jai mellett épült székes-egyháznak hagyott 10 ,000  pftot; az 
egri lyceumnak 6000  pftot; az elaggott papok intézetének 
4000 pftot; a’növendék-papokénak 2 0 0 0  pftot; az egrisze
gényekének 1000  pftot; az egrimesterképező-intézetnek 
3000 pftot; a’ Foglárféle vallási nevelőháznak 2000 pftot; 
az általa Szepességen alapított mesterképező-intézetnek 200  
pftot; a’ vakok pesti intézetének 100 , a’ váczi siket-némáké
nak szinte 1 0 0 , a’ velenczei megyében, mellynek egykor 
patriarchája volt, az elaggott papok intézetének 1200  pftot. 
Az Egerbe hozandó irgalmas apáczák intézetének, melly i- 
rántm ár több lépés tétetett, 20 ,000  pftot. Ha pedig ez akár
mi okból nem létesülhetne, e’ hagyomány kapcsoltassék tö
megéhez. Mivel a’ sajó-sz.péteri plébánia Borsodban, annyi 
fiók-egyházzal van terhelve, hogy a’ hívek kellő lelki ellát— 
tatása igen nehéz, e’ fiók-egyházak valamelyikében alapi— 
tandó plébániára hagyott 2000  pftot; az Egerben létesíten
dő népkönyv-terjesztő társulatnak3000  pftot; a’ magyart, 
társaságnak 2 0 0 0  pftot. Ezeken fölül István k. kincstári ül
nök testvérének, a’ már adott 4ü00  pfton kívül, hagyott még 
6000 pftot; Jozefa testvérének, háztartása körül tett fárad- 
hatlan gondoskodásáért, az eddig adott9000  pfton ’s egy 
szőlőn kívül, még 15,0 00 pftot; ugyszinte Teréz teslvéré- 
nek, az eddig adott 9000  pfton kívül még 6000 pftot, ’s e’ 
testvére hét leányainak egyenkint 2 0 0 0  pftot, egyéb roko
nairól szinte aránylag megemlékezvén. E’ hagyományok ki
fizetése u tán , a’ fölülmaradandó tömeget egészen az egri 
egyházi megyének hagyja, olly rendeléssel, hogy azt a’ fő
tiszt, egri káptalan kezelje ’s érsekutódja a’ káptalan mege
gyezésével a’megyei plébániák,káplánságok és iskolák szük
ségei födözésére fordítsa. Novemb. 29én,Bécsben tett fiók
végrendelete főpontjai ezek: Lilienfeldet tűzvén ki temetke
zési helyéül, ezért a’ monostornak hagyott 1000  pftot; a’ 
türnitzi parochiának, mellynex egykor lelkipásztora volt,mi
sékre lOOO pftot, az egri főtemplomnak lrescókkali kifes— 
tetősére 10 ,0 0 0  pftot; főt. L é v a y  Sándor kanonok urnák 
emlékül 10 0  aranyat;T á r k ány i  József szertartójának 100 
aranyat’s papi ruháit; Angelo Angeli egykori titoknokának 
Velenczében 50 aranyat; Pap Ferencz komornokjának, sok 
évi hiv szolgálatiért 1000 pftot ’s inig él évenkint800 pit— 
nyi nyugdijt, minden felső ruháival együtt; régi szakácsá
nak szintannyit; özvegy Kirchhofiernéaszszonynak,hoszszu 
éveken álBécsben, leginkább betegségében tett lnv szolgá
latiért 6000 pftot: ez özvegynő testvérének 50 aranyat ’stb. 
’S mindennyi jótékony rendeletéi mellett is, sírkövére egy
szerűen csak ezt akará metszetni: „OssaExcell. U. acRdiss. 
D. Joannis Ladislai Pyrker Pair. A. Eppi Agriensis. Nati 2. 
Nov. 1772. Mortui 2. Dec. 1847.Requiescant in pace!“ R.ésN.

Z s i d ó k  p o l g á r o s i t t a t á s a .  A’ jogilag mellő
zött, szabadság és hatalomban csupán csak s z ü l e t é s  e 
’s hite miatt megszorított embert nem keserítheti el semmi 
annyira, mintha mindannak, mitől megfosztatva ’s miből ki
záratva látja magát, ollyasmi vétetik föl alapjaul, mi sem tör
téneti valósággal nem bir, sem a’józan ész Ítéletét meg nem 
bírja. A’B.P. Híradó f. e. 693ik számában ,zsidók polgárosi- 
tási ügye4 czimü czikkután ragasztott „észrevételek“ bízvást 
illyennek mondhatók,—  minta’ mellyekbennem egyedül a’ 
zsidó név,de maga a’ zsidó hit és vallásgyakorlat is leggyü- 
löletesb színekkel festetnek.

Mielőtt jelen sorok írója név és hitsorsosi érdekében a’ 
kényszerűség követelte czáfolatbabocsátkoznék, szükséges
nek látja kijelenteni, mihezképest e’ lépésre nem minden 
kétkedés sőt aggódás nélkül szánta el magát, tekintetbe ve
vőn azon osztályt, melly a’ zsidó ügygyei szemközt áll, ’s erő 
és hatalom,jog és szabadság kedvezései, mint végül számá
nál fogva is a’maga ügyében szót emelő zsidónak legnagyobb 
megfontolást teszen kötelességévé. Mert fájdalom! koránsem 
állunk még azon téren, hol az ellenünk használt fegyver el
lenében hasonlóval élhetnénk; értjük a’ jogegyenlő szabad 
vitatkozás fegyvereit, nem pedig az »Észrevételek4 írója ál
tal fölemlitettkeresztesháboruk’s reformatio alatt használta
kat, miken a’ szomszéd és testvér ontott vére örök időkre 
rajtok száradott! A’ szabad szó, egyediségünk imez elsajátit- 
hatlan illetősége, csakhamar szemlébe fogná állitni, kit illet 
győzelem a’ meggyőződés terén. Jelenleg azonban számunk
ra nem maradt más az önvédelem fegyverénél,—  nem még 
akkor is, ha egyenesen arra szólittatnánk föl, hogy a’ m eg- 
támadók mi legyünk.—  Legyen tehát az önvédelem fegy
vere, mellyre az ellenünkben álló érdekek iránti tekintetből 
szorítkozunk.

Először is ama kemény vádat kell elhárítanunk, melly 
az »észrevételek4 írója által »hitünk,4 a’ zsidó vallás ellen e - 
meltetett. Az »Illustrirte Zeitung4 ezen soraiból: »Mindazon i- 
géretek, mellyek a’ zsidóknak az ő engedelmességök, hűsé
gük’s kitür ősökért tétetnek, a’ földi életre vonatkoznak4—  
következvényül ezvonatik le : A’ zsidó, nem úgy mint a’jö
vő élet jutalmaiban bizó keresztyén, jónak tart mindent, mi 
reá nézve itt e’ földön anyagilag jó. Vagyis, ha az észrevé
telek e’ szavait értelmezni szabad, a’ zsidó épen nem gon
dol a’ jövő élettel,még pedig vallásánál fogva, csak hogy 
földi vágyainak eleget tehessen. —  Ha az észrevételek írója 
el nem feledé vala, miszerint ott, hol egész nép vallási ’s er
kölcsi élete fölött pálezát törünk, szükség először is a’ lé
lektani igazság követeléseinek eleget tennünk, ha, mondjuk, 
ő ezt einem feledé, tudnia, látnia kelle, miként négyezer é - 
ven valamelly nép a’ vallás vigasztalásai, ’s egy jövő élet
iránti szent hit nélkül— mint ezt a’ népek történetei világo
san bizonyítják —  főn nem állhat. És valóban egyedül csak 
a’ legmagasztosb vallásos érzelem, a’ hit ereje volt az , mi 
majd két évezred óta erőt adott a’zsidónak, eltűrni mindazon 
bántalmakat, miknek kitétetve volt, eltűrni, ’s pedig önmeg- 
tagadással, —  megemlékezve amajobb világról, raellyben 
szenvedésinek jutalmát elveendi; egyszersmind lemondani a’ 
földi gyönyörök nagyrészéről részint vallása parancsai, ré 
szint elnyomatása érzeténél fogva. —  így áll a’ dolog, ha a’ 
tapasztalást vonjuk kérdőre!

Vizsgáljuk most közelebbről a’ Mosaismust, melly tö
kély-pontját a’ zsoltárok, Jesaiás ’s a’ többi látó munkáiban 
érte el; azon alapeszmére találunk itt,melly egykor át fogja 
hatni az egész emberiséget, hogy t.i. a’ mindenség alkotója 
egy és örök, ki a’ jót jutalmazza, ’s megbünteti a’ gonoszt, 
hogy isteni gondviselés őrködik fölöttünk,részesítve bennün
ket abban, mit e’ földiléten át nem nélkülözhetünk, ’s re 
ményt nyújtva az örökké tartó szellemélet boldogsága i-  
ránt, hogy mint Móses tanítja —  isten képére teremtettünk, 
hogy küzdenénk portestünk földi vágyai ellen, ’s függesz
tenék szemeink arra, mi mennyei. így Móses, és a’ próféták. 
De ha magát a’ Talmudot tekintjük is, melly pusztán emberi 
mű, szerkesztve mintegy 1400 év előtt, és számtalan egyes
nek magán-véleményét foglalván magában, ’s a’ melly ez 
okból igaz!sok ollyat is tartalmaz, mi ma már a’józanabb fo
galmakkal meg nem fér; ezt megengedve sem tagadhatni, 
hogy az egészen keresztül könnyen kiismérhető fonálként 
szövődik a’jövő öröklét nagy eszméje. Sőt,mi mindennéftobb, 
a’ mosaismusnál ama magas czéll látjuk kitüzetve: megmu
tatni a’ világnak, miként a’ vallás eszméje ’s ez élet egy; azaz 
hogy a’ társadalmi kötelékek kellő erősbülése csak úgy vár
ható, ha a’ vallás eszméje a’polgári kötelességek fogalmával 
egygyé forrtan hat a’közjóllót’s boldogulás előteremtésére. 
—  Móses ugyanis a’ földművelést tévé az állodalom alapjá
vá, ’s az általa alkotott törvények ismértető je le i: munkás
ság, igazságszeretet, nyilványosság, jótékonyság, könyörü- 
letessóg,tettekben nyilványuló felebaráti szeretet, a’ tulajdon 
szentsége elannyira, hogy még a’ más vagyona iránti vágy
nak kiirtását js parancsolná.

Azon isteni ihlet, mellyMósest intézkedésinél vezérlé, a’ 
most elsoroltakat úgy tekinteté vele, mint az alkotandó status



19

lételemeit, mellyek az állodalom egyes tagjait —  ha ezek a’ 
törvényeket tiszteletben tárták, m áre’ földön boldoglét ré 
szesivó teheték, a’ jövő életben pedig,—  miként ez már a’ 
patriarchai kormány ősidejében birdetteték, —  örökké tartó 
boldogságot biztositna számukra. Egyedül a’ n y i l v á n y o s  
i s t e n i  t i s z t e l e t  birt ama sajátsággal, mihezképestazon 
idők szelleméhezi alkalmazkodásnak látszhaték; ámde ez sem 
terjedt annyira, hogy általa az egyedi ’s lelkiisméret-szabad- 
ság kigúnyoltatnék, ’s voltakép oda czélzott Móses, hogy 
hitfelei tudhassák,mint kelljen magokat viselniök, hogy mind 
két világra nézve biztosak, nyugodtak lehessenek. ’S ép ez 
oknál fogva voltak Móses törvényei olly annyira jótékonyak 
hatásukban, mihezképest maga Krisztus egyet sem törlöttel 
azok közöl: Nem jövék, monda, hogy a’ törvényt ledöntsem; 
ég és föld előbb elmúlnak, semmint az írás törvényeiből e- 
gyetlen betű is elenyésznék. * ) Legyen szabad e’ tárgyra 
vonatkozólag Bajorország egyik legjelesb főpapjának szavait 
fölhoznunk.Lang püspök az, ki 1825ben a’ bajor kamrák e - 
lőtt illy értelemben nyilatkozott: „Hogyan, ti megtagadjátok 
a’ zsidótól az őt illető jogokat azon szabályok miatt, menyek
nek ő ételei megválasztásinál alá van vettetve? tudjátok meg 
hogy e’ szabályokat maga az üdvözítő is m egtartá! Eszünk ’s 
lelkűnkkel még sokat vizsgálódhatunk a’ fölött: e’ szabályok 
alkotásánál mi indok vezérelheté az isteni küldetésüMósest?

’S ha ezek után a’ Talmudot közelebbről tekintjük,—  
látni fogjuk,miként az egyfelől progressiv, más részről re
gressiv irányban működött; egy részről a’ nyilványos isteni
tiszteletet ész- és korszerűbbre változtatá,a’véres áldozatot,
’s ezzel öszszekötött szertartásokat eltörlé;másutt egyes tör
vények és szokásokat akként tágita ’s bővite, mihezképest 
a’ földi élvek száma tetemesen megszorittaték, mind ez azon
ban csak a’ zsidónak szolgál rövidségére, ’s más vallásbe
lieket távolról sem érinthet. ’S még is a z ,észrevételek4 Írója 
—  az Illustrirte Zeitung valamelly isméretlen ürkászára tá
maszkodva —  azt látszik követelni, hogy mind e’ külön tör
vényes szokásaira, mélyebb vizsgálat nélkül, mondjuk ki a’ 
végítéletet, ’s mint megannyi haszontalan sulyterhet, továb
bi meggondolás nélkül, dobjuk ki az élet hajójából. Ennek 
irányában ünnepélyesen kijelentjük, miszerint ha illyesmire 
szánnók el magunkat, keresztyén társainktól ezért egykor ke
mény korholtatást várhatnánk; miután nagyon is lehető,hogy 
idővel a’zsidó szertartásokés szokások némellyike,megismér- 
tetvén annak haszna ’s jótékonysága,a’ társadalmi kötelékek
be lassanként beszövődjék. Avagy például az állatkínzás, mi
re rézve ma társulatok keletkeznek, nem volt é már egy pár 
évezred előtt a’ zsidó vallás által tilalmazva ?

Altaljában a’ z s i d ó s á g  egyes korszakait tekintve 
nem tagadhatni, —  miként számosak ama fénypontok,—  
midőn a’ törvények javítása foganatba vétetett; de főleg ko
runk azon közismértető jele, minélfogva mindenben szelle
mi öntudatra ’s önállóságra törekszik, a’ zsidóság körében 
is észrevehető ’s leginkább abban nyilatkozik, mihezképest 
törvények és szokásokban lényegesnek a’ nem lényegestől 
elkülönítését főelvül isméri; ’s ezt több Ízben tettleg is bizo
nyítja; mint ezt tudni fogja mind az, ki a’ kitünőbb tehetsé
gű zsidók fáradozásit a’ vallás és szertartások ész és józan- 
itéletszerinti tisztítása ’s fejlesztése körül csak némileg is 
isméri. Igenis, e’ fáradozás napról napja jutczéljához ’s tán 
nincs meszsze az idő, melly a’zsidó vallás és szertartásoknak, 
a’ múlttal öszhangzatos, de hiányoktól megtisztitott, ’s ép 
azért a’ kor követeléseinek eleget tevő műeredvényét világ 
ebbe állítva szemlélendi; azon eredvényt, melly magát a’ 
fönsőbb vallási eszmét sértetlenül hagyva, eltörli mindazt, 
mi eddigelé a’ zsidóra nyomasztó súlylyal nehezedék, ’s oka 
volt ama vallási szakadásoknak, mik a’ zsidót zsidótól elvá- 
laszták; de megnyugvást, kibékülést is idézend elé azon em
berbarátok között, kik nem véres csatákban, de a’ szellem 
diadalmiban szemlélik az emberiség valódi haladását.

Mielőtt a’vallás teréről lelépnénk,j egyezzük még meg,mi
kép szerintünk a’zsidóknak széles e’világon lett elszóratásuk 
nem tekinthető isten büntetésnek,melya’zsidóra nehezül azért, 
mivel apáji hitéhez mindenkor hű m aradt;— mert nem véve 
itt ügyelembe azt, hogy midőn isten büntet, a’ büntetésből 
is mindenkor csak jó fakad; bízvást állíthatjuk, hogy a’ zsi
dók e’ szétszóratásában istennek ama fensőbb akarata szem
lélhető: hogy a’ mosaismus alapeszméje elhasson az egész 
világra, azon alapeszme, melly tanítja: hogy jóságos csele
kedetek által istenünkhez közeledünk,mig ellenben a’ Tosz
nak gyakorlata, mi szinte szabad akaratunktól függ, bennün
ket az örök alkotótul távolabb viszen; hasson pedig e’ nagy 
eszme nem erőszakos föltolás, sem térítési kísérletek utján, 
hanem csupán az által,mivel a’ zsidóban vallása főeszméje 
megtestesülve él. Ám előzzenek meg bennünket e’ tekintet
ben egyéb vallások, mellyek e’ nagy eszmét szinte méhök- 
ben rejtik, mi ezért neheztelni épen nem fogunk. Az anya

*) Lásd e’ tárgyról: Strabo és Longinus történetírókat 
a’ rómaiak idejéből, Johannes v. Müllert a’ múlt század végéről; 
különösen pedig dr. Pbilippson e’ czimü munkáját: 12 érteke
zés a’ mosaismus, keresztyén hit ’s islamismus fölött.

— ’s illyen a’ zsidó hit— szívesen átengedi a’ cselekvés ér
demét gyermekeinek, habár ő maga mellőztetnék is. Ámde 
azért mindenkor az anya az, kitől eredetileg mind ez szár
mazott. —

Azon megnyugtató érzetben,hogy mindaz ,Illustrirte 
Zeitung4 mindaz észrevételek4 íróját v a l l á s i  s z e m 
p o n t b ó l  a’ valóhoz közelebb vinnünk ’s ép azért józa
nabb véleményre bírnunk sikerült, —  áttérünk a’ hátralevő 
két fő vádpontra; azokra t. i. mellyek egyikében állittatik, 
hogy a’ zsidó az álladalmi szerkezet és nemzettest ellené
ben heterogen elemül áll, ’s arra, mellyben mondatik, hogy 
zsidónak pénz az istene, ’s hogy minden törekvése pusztán 
csak anyagi javak megszerzésére szorítkozik,’s ez oknál fog
va kerüli mind azt,mi nem vezet egykönnyen gazdagságra, 
minők földmivelés, ’s a’ vele kapcsolatos foglalkodások,nap
számoskodás, kézművesség ’sat. ’sat.

Mi az elsőt illeti, erre nézve fönebb elég terjedelmesen 
’s világosan szóltunk, és az elfogulatlan olvasó láthatja, 
miként a’ zsidó vallás és szertartások, megtisztítva ’s a’ kor 
követelései szerint is eredeti őstypuszokhoz közelebb vitet
ve nemcsak hogy jól öszszeférnek a’ világ bármellyik ke
resztyén állodalmának organismusával, hanem magasztos 
és mégis gyakorlati elveinél fogva annak erősítéséül is szol
gálhatnak. —

Tekintve az utóbbi vádpontot, nem tagadhatjuk, hogy 
a’ zsidónak jelenleg minden törekvése pénzszerzésben ösz- 
pontosul;sőt tovább menve azt is megengedjük, miszerint 
ez igy fog maradni mindaddig, mig a’ zsidó jogtalan álla
potra kárhoztatva, keresztyén társai előtt csakúgy ’s annyi
ban bir jelentékkel, mennyire pénzereje terjed. Ámde ezért 
vádolhatni é a’ zsidót? vagy nem kell é inkább a’ sötét kö
zépkor hűbéres viszonyait kárhoztatnunk,mellyek zsibárusko- 
dás és pénzüzérkedésnél egyebet nem hagytak a’ zsidónak 
keresetmódul. Szokás természetté válik a’ közmondás sze
rint; csuda é ehezképest, ha a’ zsidó, ki századokig volt a’ 
sötét sikátorok szűk korlátái közé záratva, a’ zugélet ferde 
szokásit el nem hagyhatta egyszerre. Mint mindenben,úgy itt 
is a’ természet ugrást nem ismér; a’ népek kifejlődése lassú, 
fokonként történik az, miként a’ gyermeknek férfiúvá érlő— 
dése. ’S aztán az aranyborjú imádása korunkban olly kizá
rólag tulajdona é a’ zsidónak,hogy a’ földi javak utáni túlsá
gos esengés szennyfoltjait másutt föllelni ne lehetne? Nézzük 
csak a’legközelebb eseményeket a’ világ egyik legműveltebb 
nemzeténél; —  Teste, Cubiéres ’s társai nem zsidók, nem is 
jogilag elnyomott emberosztály tagjai,’s mégis a’ kincsvágy 
ébresztette legalacsonyabb tettek tömegét tüntetik szem e- 
libe. A’ zsidónak legalább mentségül szolgálhatna kénysze
rült helyzete;’s mégis ha valaki a’ zsidó községek belügyei- 
nek kezelését isméri, láthatá, miként itt minden egyes hiva
talnok, a’ nélkül hogy fáradságáért anyagi jutalmat várhat
na,vetélkedve ügyekszik becsület, pontosság, hűség, önmeg
tagadás ’s megvesztegethetlenséggel járni el hivatalában, 
elannyira, hogy e’ tekintetben egyes kivételek csak szerfölött 
ritkán fordulnak elő. Jogosítsuk föl a’ zsidót bármellyikére 
léphetni azon pályáknak, miket az álladalom egyéb osztályok 
számára nyitva tart, ’s meglátandjuk a’ mérleg mellyik felén 
lesz sulytöbbség.

Ha pedig aztvetné valaki ellen, hogy Európa azon or
szágaiban, hol a’zsidók polgáritása már megtörtént, a’pénz 
és anyagi javak utáni törekvés a’ zsidók közt még folyvást 
azon mértékben tapasztalhatók mint azelőtt: erre válaszul ad
hatjuk, miként a’ zsidó-emancipatio kezdetszaka tőlünk alig 
esik félszázaddal tova; ezenfölül közhivatalok ’s méltóságok 
ott is, hol a’ zsidó, törvényhozás utján polgárosittatott, mai 
napig a’ keresztyén osztályok kezében van, mi egyébiránt 
igen természetes azon rokon- és ellenszenvi rugóknál fogva, 
mellyek a’ köztisztségek elnyerésére szükséges pártfogást 
eszközölni szokták. Ámde mihelyt a’ zsidók jogbani fölmente- 
tése általányosan ki leend mondva, ’s törvények által bizto
sítva, a’ legközelebb jövő véget vetend e’ különbségeknek; 
a’ zsidó , emberméltóságának érzetében, ’s annak tudása 
mellett, hogy többé keresztyén embertársai előtt sem jelen
téktelen vagy épen gyűlölet, üldözés tárgya, növekedni ér
zi erkölcsi erejét, ’s ép ezért bármi alacsony foglalkodástól 
—  ha nem becstelenitő az ’s józan munka után élelmet nyúj
tani képes, nemcsak irtózni nem fog, hanem arra  örömmel 
szánandja el magát,Jmeg lévén győződve, hogy mit munka és 
szorgalom általgyüjtend, arra szolgáland,hogy egyjogu pol
gártársai előtt saját morális becsét még inkább növelje. Le- 
hetlen, hogy ez által a’ nemesb érzelmek ’s társadalmi tu
lajdonságok fejlődése mellett a’ pénzvágy túlságos hatalma 
lassanként ne tompuljon, ’s elvégre is azon határvonalig ne 
nyomassék viszsza,minél tovább menni sem az állodalom czél- 
ja nem kívánja, sem az önfentarlás normális ösztöne nem 
engedi. Cremieux, Francziaország első jelességü ügyvédei
nek egyike majd minden beszédében kikel,’s pedig lehető
leg keményen az európai pénzaristokratia ellen ; pedig Cre
mieux zsidó, csakhogy természetesen emancipált zsidó. Be
csületespolgári állás mit nem eszközölhet az álladalomban!

Egészen alaptalannak kell neveznünk az ^Észrevételek4 
azon állítását, mellyben a’ zsidóról mondatik , hogy komo
lyabb foglalkodásoktól egyáltalán irtózik. Nemcsak ott, hol 
a’ törvényhozás a’ zsidót egyéb polgárokkal jogegyenlővé 
emelte, hanem magában Lengyelországban is, hol a’ zsidók 
sorsa valóban borzasztó, számtalan zsidó családot láthatni, 
kik pusztán földmi vetésből élnek, ’s pedig nem aként, hogy 
keresztyének által miveltetnék földeiket, hanem az által, hogy 
a’ legnehezebb mezei munkától sem vonulnak viszsza. Mi 
több,édes hazánkban is napról napra gyarapszik azok száma, 
kik ipar-és földmivelésben közvetlenül vesznek munkás részt; 
— miként ezt nemsokára hiteles adatok által kimutatva bő
vebben tárgyalni szándékunk. ’S ez örvendetes előhaladás 
annál inkább méltánylandó, mivel százados szokástól eltérni 
szerfölött nehéz!

’S azért ha elgondoljuk, miként a’ zsidók,daczára azon 
körülménynek, miszerint tudomány, művészet és mestersé
geket illetőleg majdmindenütt legszorosb korlátokkal, tilal
makkal valának leryügözve—-mióta ott szabadabb mozgás
nak örvendhetnek, számukhoz ’s a’ lefolyt időhez képest a’ 
nevezett hármas téren aránylag eddig is már annyit tőnek, 
mihezképest a’ jobb érzésű ember tőlük a’ méltányos meg
ismerést meg nem tagadhatja. Ha pedig elég méltányosak 
vagyunk arról is megemlékezni, miként a’ zsidógyülölés, mit 
elfogultság, irigység, szükkeblüség terjeszteni mai napig sem 
szűntek meg —  mintegy kényszerítik a’ zsidót, nemesb tu
lajdoninak elfojtása vagy legalább elrejtésére, ha csak min
den lépten nyomon nem akarja azokat gunytárgyűl fölhasz
náltatni;—  ha mind ezt figyelemre méltatjuk, lehetlcn hálás 
szívvel nem fordulnunk a’ gondviseléshez,mellynek köszön
hető, hogy a’ mai zsidóság jobbratörekvése, daczára a’inos- 
toha körülményeknek, eddig is máméin maradt végkép üd
vös eredvény nélkül.

Ám emelje fölünkbe az »Észrevételek4 derék Írója még a’ 
kóbor czigányokat is! hisz ezek is emberek, ezek is jogot 
tartanak a’ sebesen haladó polgárisodás jótékonyságira; —  
de higye el egyszersmind,mikép azok, kik a’ zsidóügyért’s az 
által az emberiség tökélyesbüléseért küzdünk, előbb utóbb 
a’ valódilag fölvilágosultak részéről szives megismerésre 
lelendünk,megismerésre pedig azért, mert a’ jó ügy diadalát 
nem véres utakon, de a’ keresztyén hit által is jóváhagy ott 
eszközök segítségével vivandottuk ki,minők: türelem,kitar
tás, mértékletesség, ősi egyszerűségében megőrzött családi 
életünk; továbbá jótékonyság-gyakorlás, a’ szellemi világ 
kincseinek becsülése’s megszerzése.Az értelmiség örök ha
ladása ’s az ezzel járó jellemszilárdság, végül az emberiség 
szakadatlan menetű tökélyesbülése kezeskednek arról, hogy 
ügyúnkvégkép el nem bukik, habár az érte küzdött erők félre 
ismértetve enyésznének is el. E g y  zsidó.

K Ü L F Ö L D .
AMERIKA. A’ mexicoi háborúra vonatkozó közel bé

kekötés reménye azon körülményen alapult, hogy nov. 1 én 
a’ mexicoi congressus Queretaroban jókora nagy számmal 
gyűlt öszsze ’s a’ tagok többsége béke mellett nyilatkozan- 
dott.—  Santa Ana, mint gyanakodtak, Veracruzban elrej
tőzve lappangott ’s csak alkalmat lesett tengeren elszökhe- 
tésre. Guadalaxarában ismét egy politikai mozgalom történt.

PORTUGÁLIA. Az uj miniszterelnökséget hihetőleg 
Saldanha herczeg vala elnyerendő, kinek egyszersmind a’ 
külügyi tárczára volt reménysége. A’ többi miniszteri hiva
talra különféle jelöltek neveztetnek. Thomar gróf nem szán
dékozik a’ kabinetbe lépni.

SPANYOLORSZÁG. Madridból dec. 20kán Írják, mikép 
nem áll többé a’ miniszterség hatalmában,bármint óhajtaná 
is azt Narvaez,Salamanca megmentése. A’ moderadok több
sége, melly Mon és Pidalurak befolyása alatt áll, dec. 17kei 
előkészítő ülésben Salamancának a’ cortes előtt vád alá he
lyeztetését határozta el. A’ vád jelesen abban gyökerezik, 
hogy Salamanca ur mint volt pénzügyminiszter, az aran- 
juezi vasútnak, mint közhasznú vállalatnak adandó kamatbiz- 
tositás ürügye alatt, saját személyes érdekeit mozdította le
gyen elő az országos pénztár ártalmára, A’ bizonyságok el
lene olly nagyok, hogy nehezen czáfolhatjameg.

ANGLIA. A’fontos herefordi püspökválasztás, mellyre 
az egész egyházi Anglia szemei irányozva voltak, dec. 28án 
ment véghez, ’s dr. Hampden, eddigi királyi hittanár Ox- 
forban, daczára rationalistai munkájának, daczára annyi püs
pök ’s a’ herefordi dekán Merewether tiltakozásának, végre 
daczára az egész tory sajtó ’s vele a’Times ellenmondásának, 
püspökké választatott. Az egész herefordi választó káptalan, 
a’ nevezett dekán ’s Huntingford kanonok kivételével, részé
re szavaztak. Dr. Merewether a’ miniszterelnökhöz egy hosz- 
szu levelet intézett nyilván a’ lapokban közre, mellyben igen 
keresett szavakkal indokokolja tiltakozását a’ koronától tör
vényesen eredt választási javaslat ellen, ’s kijelenti, mikép 
ennek egész erejéből kész ellenszegülni, bármilly ártalmas 
következése legyen is tettének reá. Russell röviden ezt vála- 
szolá: „Uram! szerencsém volt dec. 22kéről szóló levelét, 
mellyben törvényszegési szándékát kijelenti, kezemhez ven-
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nem. Alázatos szolgája Russell.“ A’ dekán ur raindazáltal 
nem lesz vértanúja meggyőződésének.

FRANCZlAORSZÁG.Nagy ügyeimet gerjesztet tPárizs- 
ban egy igen gazdag’s tekintélyes jegyző Outrebon elfoga- 
tása, ki 22  év óta nagyszámú ’s magas állású pártfogókkal 
bírt ’s igen fényes udvart tartott. Számos hamisítás, elsik- 
kasztása rábízott pénzeknek ’s bizalommali viszszaélés emel
tetett panaszul ellene, mellyek a’ törvényszék első lépései 
által bebizonyultaknak látszanak. A’ keze alatt elveszett pénz 
több egy millió franknál, ’s leginkább árvák letéteménye.

A’ conservativ miniszterség máris győzelmet aratott a’ 
kezdődő országgyülésen.Követkamrai elnökül 227 szóval 363 
közül a’miniszteri jelölt Sauzet urlőn megválasztva. A’ bal
oldali, balközépi (néhány kivétellel) és szélső báli ellenzék, 
a’ jobb oldal néhány követeivel Odilon Barrot mellett sza
vaztak, ki mind a’mellett csak 105 szót nyerhetett,tehát 122tő- 
vel kevesebbet mint a’ győztes miniszteri jelölt. A’ többi 31 
szó szerteszét oszlott; annyi bizonyos, hogy nem voltak con- 
servativek.Ezen31 szórészintnéhány balközépi tagtól, részint 
Ledru-Rollin urtól’sennek kevés számú politikaihilsorsosaitól 
származott; továbbá bizonyos számú mérsékleti legitimis
tától, kik a’ baloldallal még kevésbbé egyeznek mint a’ mi
niszterséggel ’s a’ conservativ párttal, végre Girardin Emil
től, ki szavazatát Debellayme urnák adta. —  A’ követkamra 
dec. 30kai ülésében elnökei választását végezte. 355 tag volt 
jelen, a’ többséget tehát 178 szó képezte. Bignon ur nyert 
217 szót, Lepelletier d’Aulnay 210et,Bugeaud marsai 206ot 
’s Delessert 195öt. A’ nevezett négy miniszteri jelölt tehát 
kamrai alelnökökül kiáltatott ki. Erre a’ titkárok választása 
következett. A’ kamrai hivatalnokok beigtatása dec.31 kén vala 
tartandó, ’s jan.3kán aztán a’hivatalosztályok a’trónbeszédrei 
válaszfölirat készítésével foglalkozandó bizottsági tagokat ké
szülőnek körükből kiküldeni.

De diadalmaskodjék a’ conservativ kormány a’ fran- 
cziáknál, hol valamennyi párt jelszava: nemzeti jóllét és hon
dicsőség, hol a’ kormány, akár conservativ, akár ellenzéki 
legyen,mindig csak a’nemzet érdekeit hordozza szivén.Fran- 
cziaországban a’ pártok c s a k  a z é r t  v í n a k  egymással, 
mert egyik c z é l s z e r ü b b  ’s gyorsabban ható eszközök
kel vél termeszthetni közjót ’s közboldogságot a’ másiknál ’s 
e’ miattversenyeznek ők a’ politika küzdhomokán. íme a’fran- 
czia kormány most conservativ szellemű ’s mégis mind poli
tikai fontosságát az országnak iparkodik fentartani, mind hírét 
’s dicsőségét művészetek’s tudományok mezején terjeszteni. 
Példákkalszolgálunkállításunkra.Az aszszyr-chorsabadi em
lékek Bottá ásatásiból most két igen nagy földszini termei
ben a’ louvrei palotának felállittatvák’s jövőre minden vasár
nap lesznek megtekinthetők, a’ köznapok, hétfő kivételével, 
kizárólag a’ tanulványnak leendvén fentartva. Más múzeumok 
algíri ’s egyptusi régiségek számára nyittatnak, az első már 
készen áll ’s másiknál a’ munkálatok annyira haladtak, hogy 
az is nemsokára használható. E’közben Layard ur is(hivatal- 
nok a’konstantinápolyi britt követségnél,) viszszatért Ninive 
felfödözéseiből ’s mintegy270rajzothozottmagával,ugyhogy 
az aszszyriai ósággyüjtemény,melly kevéssel ezelőttmég nem 
is létezett, most egy uj óriási lépést tőn előre. Rövid tartóz
kodása alatt P á r  i zsb an L a y a r d  ur k i n c s e i n e k  egy ré 
szét b i z o n y o s  t á r s a s á g g a l  ismerteié meg legelői, 
aztán L a y a r d  B ó d o g n a k  adta által s z o r o s a b b

vizsgálatul, ki innen anyagot merített dec. 24kén tartott elő
adásához a’ feliratok akadémiájában. Az első pont, melly e- 
lőtte különös fontosságúnak látszik,módja az aszszyriai isten
ségek előállításának egy nemrodi sírbolt (tumulus) négy ki
ásott palotája domborzatin, vagyis bizonyos jelképek is
mételtelőfordulása. így e’ domborzatok némellyikein egy kör 
vagy korona jelenik meg, mintegy képe a’ határtalan idő
nek, a’ végtelennek, ’s ezen körben egy emberi alak Baal ö- 
vétől kezdve galambszárnyakkal és farkkal, mi jelképe az asz- 
sziriai Venusnak. Egy másik egyszerűbb jelkép amaz alatt 
látható: egy fa, tetszésszerinti alakban az örök élet fája, 
melly a’ Zendavestában hom-nak neveztetik,—  melly szinte 
egy galamb szárnyait és farkát, kör vagy tekéhez erősit- 
tetve, láttatja. így Persepolis domborzatain ’s egyebütt két 
jelkép látható, mellyek elseje a’ háromságot;Zeruan, Ormuzd 
és Mithrát, másodika egyedül Mithrát ábrázolja, —  ’smelly 
félreismérhetetlen öszszefüggést a’ mylistai, astarte vagy 
mythrai rejtelmekkel mutatnak. Régibbek mindnyáj oknál,—  
névszerint 5— 6 századdal a’ chorsabadiáknál, úgy látszik 
a’ nemrodi domborzatok, mellyeket Layard ur az aszsziriai 
birodalom utolsó 6— 7 századiba állít, 11— 12dik század 
Krisztus születése előtt. Az aszszyriai királyt itt ollyatén jele
netek környezik,mellyek nyilván a’ koronázásul használtrej- 
telmekbei avattatásra mutatnak; a’ király ugyanis stola o- 
lympica-féle öltönyt visel, mellyről Apulejus átalakulásiban 
beszéli, hogy az mindenféle állatokkal,— indiai sárkányok, 
struczokkal ’stb. elvont hintve. Persepolis ’s Nemrod jelkép
tudománya közt lényeges különbség abban mutatkozik, hogy 
imez az istenségi elsőséget a’ nőnemnek Mylistában, amaz 
a’ férfi nemnek Mytrában tulajdonitja.Ekép amott áldozónők, 
a’perzsáknál bűbájosak fordulnak elő,amott nő alakú sphyn- 
xek, itt férfi alakúak, ’s végre Mylista bizonyos fékezetlentar- j 
lásban látható. Mit Layard ur magával hoz, nem tekintve a’ 
buzogány-alaku Írásjelekből álló számos föliratot, vonásokat 
nyújt az aszszyriai királyok vallási ’s harczi életének majd 
tökéletes rajzához ’s megismérteti szemlélőivel egyszersmind 
a’ különféle kelmék, himzetek rojtok, k ar-és  nyakkötők, 
fegyverek, trónok, bútorok, edények, kocsik, vad és háziál
latok bőség és deliségét. Művészeti tekintetben nemrodi fa- 
ragványok sokkal többet érnek a’ chorsabadiaknál.

L e g ú j a b b :  Abdelkader Lamoriciére tábornoknak ’s 
Aumalehgnek meghódolt. Most Toulonban van, hova nőjei, 
gyermekei ’s néhány hadi tiszteivel (öszszesen 50ned ma
gával) Asmodée gőzös szállította Oranhól. ügy látszik fran- 
czia nagylelkűségbe bízva minden föltétel nélkül hódolt meg 
azon reményben, hogy a’ franczia kormány valamelly mu- 
selman tartományba szállittatandja őt. A’ „Jour, des Débats 
Egyptusba vitetendőnek mondja—  de mi még nagyon ké
tes. Adelheid a’király testvére dec. 31 kén meghalálozott.

OLASZORSZÁG. Ferretti bibornokban sikerült bizo
nyos előterjesztésekkel azon gondolatot ébreszteni, mintha 
az előhaladást kelletén túl pártolta volna. Ennek következ
tében az egyházi statusok kormányzatában tetemes v issza
lépések vehetők észre, mi elégületlenség és zavartámasztási 
törekvéseket von maga után. így Trasteverében máris nyug
talankodások történtek a’ munkások közt, ’s azok indítóji fi
zetett embereknek mondatnak.

Pénzügyigazgató mons. Morichini jelentése az egyhá
zi statusok pénzállapota felől már megjelent ’s nevezett fő

paptól a’ pápának nyujtatott állal. A’miniszter-tanács újabb 
rendeltetése közelgőnek mondatik, ennél azonban nagyobb 
feszültséggel várták a’ legfelsőbb helyre megerősitésül elő
terjesztett rendőrségi szabályokat. A’sajtó már is panaszko
dik ’s aggodalmát jelenti ki némelly rendőri rendeletek miatt, 
mellyek a’ régi gyanusitási rendszerhez viszszatérést sejtetik 
vele.— Mons.Morichini pénzügyijelentéséből kiviláglik,hogy 
a’ római statusadósság 37 millió scudirarug. A’ lefolyt év hi- 
jánya 1,200,000 scudit teszen. Nagyon megszaporittattak e’ 
mellett a’ hadsergiköltségek, mellyek 2 milliót fölülhalad
nak.—- Florenczbena’ legközelebb nagy népességű környék 
lakosságának kényelme végett uj eszl.től fogvást a’ hét város
kapunál szekrények függesztetvék ki a’ bérmentetlen leve
lek fölfogadására. Tartalmoknaponkint kiürittetik ’s a’ pos
tahivatalhoz vitetik Czélszerü lenne illy intézkedéstPesten is 
alkalmaztatni,hol szinte kellemetlen a’ város végéről levél
lel egész a’ város közepére baktatni.— Luccában uj eszt.től 
fogva egy uj heti lap jelenik meg „P impavido“ czim alatt.

A’ florenczi nagyherczeg dec.28káról egy hoszszumo- 
I tupropriot bocsátott ki, számos rendelettel korszerű javítá

sok fölött a’ Juccai törvénykezést ’s kormányzást illetőleg, 
mellyek egyszersmind a’ tartomány közigazgatási állapotá
nak a’ nagyherczegség többi részeiveli öszszeegyeztetésé- 
re czéloznak. Ugyanaz nap egy nagyherczegi rendelet jelent 
meg 1800 főnyi hadujoncz minél gyorsabb szedetése iránt.

Palermóból dec.' 20káról Írják : amott Nápolyban úgy 
látszik jóformán viharos idők jártak, mert a’ hatóságok itt is 
kitöréstől tartottak, ’s ennek következtében minden gondol
ható elővigyázati ’s bátorléti rendszabályhoz nyultak.Mult hét 
folytában zavargás támadt az egyetem tantermeiben ; min
dent azonban egy kedvelt tanár vezete ismét a’ régi rendre 
viszsza. Tegnap azon időre hir terjedezett, hogy 25— 30 e -  
zer főnyi schweizi sereg tört Lombardiába Milano felé.Minda 
mellett, hogy olly kalandszerün hangzik e’ hir, mégis hitel
re talált, mi eléggé jellemezheti a’ kedélyek állapotát.

Dec. 16 — 18kai nápolyi levelek a’ genuai lapban a- 
mafővárosi események rajzát következőleg adják: dec .l4én  
éjfélutáni 1 órakor a’ nép della Carita téren öszszecsopor- 
tosult, ’s rendőrtisztek és polgárkatonák jelenlétében a’szo
kásos éljenkiáltásokat hangoztatá. —  A’ sokaságot állító
lag leginkább polgárok’s nemes emberek képezék. A’ To- 
ledo-utczán lefelé, hol a’ rendőrség a’ boltokat mind bezá- 
ratá, a’ nagy csoport a’ miniszterségi palotához özönlött,hol 
a’ népsokaságnak több polgárőrségi osztály szegült ellen; 
széllyelüzetve a’ sokaság újra gyülekezett a’ nevezett palota 
előtt öszsze. Ekkor következett a’ fölállított sorok részéről 
a’ megtámadás; a’ katonák szuronyaikhoz nyúltak ’s másik 
oldalon botot és tőrt használtak, mi által egy városi katona 
megöletett ’s nyolcz más sebesülten a’ katonai kórházba vi
tetett,több polgár is kapott sebeket. A’ kir. palota előtt gya
log és lovasság volt fölállítva, a’ városkormányzóval élükön; 
mellettük kétálgyu égő kanóczczal. A’ csoport Chiajautczá- 
ba vonult, hol kiáltásait megujitá. Néhányan közülök megse- 
besittettek, és sokan a’ rendőrség kezéből kiszabadittattak.
Itt több tekintélyes férfiú öszszejövén,folyamodást szerkesz
tettek a’ községtanácshoz az elfögottak szabadon bocsálta- 
tása végett.— Dec. 20kai nápolyi hírek szerint az elfogatá- 
sok folyvást tartottak ’s a’ közingerültség mindinkább nyve-J 
kedett. Az egyetembezáratolt.

5ik szám. É R T E S Í T Ő .
■j* A’legfelsőbb helyen is kegyelmesen jóváhagyott magyar nyugpénzi intézet választványa 

félévi ülését, Nyéky Mihály, főméit, m. k. helyt, tanács tanácsosa és irodai igazgató ur elnök
lete alatt 1848ik évi január 2kán megtartván, I847iki 2ik félév alatt intézett tárgyak ered- 
vényét, valamint az alapértéknek jelenlegi állását a’ tisztelt közönség, főleg pedig az intézeti 
tagok tudomására hozza. A’ tőkepénzek, jelesen a’ t a g o k  a l a p é r t é k e  Í847ik évi dec. 
végével 229,889 ft. 55 kr. a’ t a r t a l é k  alapértéke pedig, melly l847ik évi junius végével 
607,925 ft. 32'/2 kr. állott, azon 2,500 váltó, fttal együt, mellyet Schrott József, zágrábi nagy
prépost ’s fölszentelt püspök ő méltósága alapítványi tőke gyanánt ajánlott, ’s mellyért az egész 
társaság nevében a’legforróbb hálaköszönel|ezennelnyilványíttatik -  617,946 ft. 54 kr.
öszvesen -  - -  - -  - -  - -  -  847,836 — 49 —
váltó pénzben rúgnak és az intézeti tagok száma jelenleg 882.

Az érintett kétrendbeli tőkének kamatjai, és az intézet többi jövedelmei ezen félévben 
46,529 fi. 304/8 krra mentek.

A’ kiszabott nyugdijakra évenkint kívántatik:
t a g o k : ö z v e g y e k : á r v á k

9 25 — 400 ft. — kr. 13,600 fi. — kr.
— 11 — 350 ft. — kr. 3,850 ft. — kr.
5 25 — 300 ft. — kr. 9,000 fi. — kr.
3 44 — 250 ft. — kr. 11,750 fi. — kr.

18 56 — 200 ft. — kr. 14,800 fi. — kr.
6 1 1 175 ft. — kr. 1,400 fi. — kr.
9 104 1 150 fi. — kr. 17,100 fi. — kr.

12 3 — 125 fi. — kr. 1,875 fi. — kr.
13 128 2 100 fi. — kr. 14,300 fi. — kr.

5 5 3 75 fi. — kr. 900 fi. — kr.
-— — 6 62 fi. 30 kr. 375 fi. — kr.

i 4 8 50 fi. — kr. 650 ft. — kr.
— — 9 37 fi. 30 kr. 337 ft. 30 kr.
— — 10 25 ft. — kr. 250 ft. — kr.

öszvesen 80 406 40 — 90,187 ft. 30 kr.
Szerkeszti H e I meczy Mi há l y —  Nyomaiik T r t

egy félévre tehát
a’ kezelési költségek ezen félévre - - - - - -
ide járul továbbá múlt időre nyugdijak fejében pótlólag fizetendő -
és igy a’ félévi terheknek öszvege - - - - - -
mellyet a’ félévi jövedelemmel öszszevetvén -
I847ik évi december végével - - - - - - -
pénztári maradvány tűnik ki.

B u d á n ,  1848ik évi január

1848.
45,093 0. 45 kr. 

974 ft. 5 kr. 
133 ft. 32Vskr.

46,201 ft. 22*/skr. 
46,529 ft. 30yskr.

328 ft. S2/skr.

Ä  magyar nyugpénzi intézet választványi üléséből.

G a b o n a á r  v á l t ó g a r a s o k b a n .

P esten , 
Pozsonyban, 
Zágrábban, 
Győrött, 
Mosonyban, 
Miskolczon, 
Baján ,
N -Szombaton

jan. 4.
Tisztabnza

("pesti m.) 240—265
Kétszeres

2 1 0 -2 1 5
dec. 28. fpozs. m ) 150 - 173 — —  —

28. ff m 230-25!) 1 8 5 -2 0 0
jam 4. tf m 155 200 1 2 5 -1 4 5

5. 16(5-210 140 - 160(
dec. 31. ISO —185 1 8 5 -1 9 0  i

23. 1 9 0 -200 155— 160
V 23 n m 165 - 205 136-1501

Rozs Á r p a Zab Knkorieza
1 6 0 -1 7 0 ------- 135 8 4 -  90 jllio—113
115—130 90-100 60 -  70 1 90-100
— — _ 125-135 7 5 -  80 1 K5—134
115—200 80— 85 54— 64 65 95
130—150 88-100 55— 66 , 90 1 O f r
150 - 155 95—100 ------35 J 80— 85
— — — 75 -  80 ------45 j 4 5 -  50
— 90-100 56— 65 ll 95 - 1 0 8

b a n k r é sz v é n y .................1616
1834ki 5D0 p.frtos kölcsön . 785
1839ki 250 p.frt . . . .  281
Eszterházy sorsjegy . • • 57
Cs. kir. arany 4 fr, 36— 38 kr.

Statnspapir-és részvény árkelet. R éce, jam 3kán 1848.
fr. pesti lánczhid-részvény (100 fr.) — frí. 

bécs-glognitzi vasút (100 fr.)l09 '/2.- 
pozsony-nagyszombati 
középponti . . . .
(luna-gőzbajózási 500 fr.

(100 fr.) 
(100 fr.) 85 

. . .  588

D un a viz á ll á s : Budán, jan. 4kén 3 ' 10" 0 " ' az 0 fölött, 

íyi betűivel, uri-utcza 453 szám,



P E S T

csütörtök január I 3 kán

6ik szám 

1848.

Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ Tár s a l k o dó  pedig pénteken, mindegyik minden ízben egy egy íven. Előfizethetni helyben a’ szer
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kiván-~ 

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (0 rs zá gg  y ül é s: orszá
gos ülés a' kk. és rr. táblájánál a’ magyar nyelv- és nemzetiségről szóló 
törvényjavaslat fölött. Budapesti napló. — T ö r v é n y h a t ó s á g o k :  
Pest és Hevesmegyék közgyűléseik. Magyar akadémia heti ülése )

Kü l f ö l d .  (Amerika , Portugália, Spanyolország, Anglia, Fran 
cziaország, Németország, Olaszország, Schweiz, China, Törökország.)

É r t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
O R S Z Á G G Y Ű L É S .

Az országgyűlési szünnapok letűnvén, a’ kk. és rr. ez uj 
észt.ben legelőször jan. 7én gyűltek öszsze ’s felfogva ismét 
a1 törvényhozási terhes munkálatok megszakadt fonalát, 
tartatott a’ l Si kor sz .  ü lés. (Kezdete d. e. 11 órakor.)

(Tárgy: újévi kivánatok, magyar nyelv és nemzetiség 
tár gy áb ani t. javaslat) S z e m é l y n ö k  ő mlga megnyitván az 
ülést, örömét fejezi k i a ’ k k. és rendek ez ujeszt.ben először 
láthatásán ’s általányos szerencse kivánatok-mellettremélli, 
hogy a’ tanácskozások folytában a’ kk. és rr. bölcsesége több 
egyesülési pontot találand, mellyben a’ nm. főrendi táblával 
szövetkezve, a’ törvényhozó teslő felsége legmagasb bizal
mának megfelelhetend. Többnyire magát a’ rr. szives haj
landóságukban kivánja megtartatni. „

B. R u d n y á n s z k y  S. (esztergami kápt. köv.)üdvö- 
zölvén e’ tábla elnökét ez uj évben, kiemelte, mikép tanúsí
tott helyes tapintata mellett megőrzendő jelen hangulata e’ 
táblának a’ nm. főrendek irányában üdvös eredvényekhez 
igér vezetni. A’ törvényhozási terhes munkára állandó erő lé
vén szükség kivánja szóló a’ rr. nevében, hogy az isteni gond
viselés e’ tábla elnökét fris egészségben tartsa meg sokáig. 
Sz e mé l y n ö k  ő mlga közkívánatot vél teljesíteni, hakül- 
döttséget nevez, melly ő cs. kir.főhgségének ezen tábla őszinte 
kivánatit terjeszsze elő (fölolvasá a’ küldöttségi tagokat). 
B e r n á t h  Zs. (Ungi k.) óhajtaná, hogy ezen küldöttséghez 
személynök ő mlga is csallakoznék.(Többen: helyes!) Erre 
S z e n t i v á n y i  Ö. (Liptók.) mint volt kerületi elnök a’ ma
gyar nyelv és nemzetiség tárgyában a’ m. é. dec. 2 2 ki kerü
leti ülés megállapodása szerint készült törvény- és fölirási 
javaslatot mutatja be az elnökségnek,mellyek elseje személy
nök ő mlgának azon javaslatára, hogy a’ törvényjavaslat elő
ször, és pontonkint vétetnék tárgyalás alá, Ghi czyK.  itélő- 
mester által nyomban fölolvastatott. Asz t alo s P. (mármarosi 
k.) ’s utána S z e n t k i r á l y i  M. az előbbi tárgyra viszsza- 
menve, nem találják helyesnek, hogy a’ kinevezett köszöntő 
küldöttséghez a’ táblai elnök is járuljon, miben személynök 
ő mlga is, tekintvén az eddigi szokást, megnyugodott. Most

Kos s u t h  L. emelvén szót, kijelenti, mikép a’ fenforgó 
t.javaslatra nézve több rendbeli észrevételei vannak, igy a’ 
3dik §ba, melly igy hangzik: ,,A’ közoktatási nyelv is kire
kesztőig magyar legyen“ —  általány osságánál fogva és a’ 
practicabilitas szempontjából nem egyezhetik és megkülön
böztetni kívánja e’ részben a’ tudományos tanintézeteket az 
elemi iskoláktól ollyformán,hogymidőnamazokranézveezen 
törvényszakasz általányos rendelete fentartandó volna,a’m a- 
gyar nyelvnek tanítási nyelvül fokonkint leendő használtatása 
e l e mi  i s k o l á k b a n  a’ kormányszék intézkedéseire ha
gyatnék. A’ 4ik §t, melly szerint: „Pozsega, Verőcze és Sze- 
rém vármegyék, ugyszinte a’ magyar tengermellék is, az ott 
eddig gyakorlatban volt latin ’s illetőleg olasz nyelvnek egye
dül önkeblükben, és saját belügyeikbeli használhatásában, a’ 
jelen országgyűléstől számítandó hat évig, meghagyatnak,“ 
szóló aként kivánja szerkesztett,— hogy az a’ magyar nyelvre 
nézve határozottan kötelező rendeletet foglaljon magában. 
Többnyire a’ mi a’ 6ik, 7ik és 8ik szakaszokban a’ kapcsolt 
részeket illetőleg foglaltatik, szóló véleménye szerint szinte 
nem állhatna meg illy általányosságban, főleg, miután a’ kap
csolt részekrőli fogalom úgyszólván ingadozó. — A’ magyar 
tengerpartot szóló nem kívánná oda tétetn i, miért is, mind 
ezt, mind pedig Slavoniát illetőleg, —  melly utóbbi a’ 
magyar körirásu pecsét kötelessége alól felmentendő vol
na, külön szakaszba foglalt rendelkezést óhajt. Ez- észrevé
teleket szóló a’ végett adja elő, hogy, ha azok ne talán el
fogadtatnának, motiválhassa abeli indítványát, miszerint ezen 
törvényjavaslatotujabb tárgyalás végetta’ker.ülésbe viszsza- 
vitetni kivánja.

0  s e g o v i eh M. (Horvátorsz.) fentartván,hahogy e’ 
tárgy a’ fönebbi indítvány szerint a’ kerületi ülésbe vitetnék 
viszsza, érdemleges észrevételei előterjesztését, sérelmet 
talál abban, hogy Slavonia iránt külön intézkedések kiván- 
vatnak, mert úgy van meggyőződve, hogy Horvátország ne- 
tezete alatt Slavonia is értetik, tanúsítják ezt, szóló szerint,

számos törvényeink, többek közül Verbőezy I I : 65ik czikk, 
III.1 .2 , és 3ik ez., 1 4 3 9 :7 ,első Mátyás Ilik decretumának 
I3ik czikkelye, U l á s z l ó i ,  deer. 8ik ez.; III. decr. 2ik ez. 
IVikdecr. Giktörv. czikke, mellyek ’s még számos más tö r
vény is oda mutatnak, hogy Slavonia alatt Horvátország és 
viszont értetett. Más törvények jelesül 1546: 43. 1764:35, 
bizonyítják, hogy a’ kapcsolt részekben lakó nemzet horvát 
nemzet. Ez okokbnl nem egyezhetik szóló a’pesti indítvány
ba, nem látván át, miért kelljen, a’ nevezet megváltoztatása 
miatt e’ kérdés tárgyaltatását elhalasztani. Egyébiránt ha
li ogy e’ javaslat még is a’ kerületi ülésbe vitetnék viszsza, 
mint előre bocsátá, fentartja magának az érdemleges ész
revételeket; addig pedig az előtte szólott követ állal mon
dottak ellenében általányos óvását jelenti ki.

B ő n i s S. (Szabolcs) pártolja Pestm. indítványát, úgy 
látván, hogy ezen általányos szerkezet mellett a’ nemzet ki- 
vánati teljesedésbe nem mennek. Horvátorsz. követ állításit 
szóló majd a’ kerül, ülésben fogja megczáfoíni.

B. R u d n y á n s z k y S .  (esztergami kápt. k.) A’ törv. 
javaslat 4ik §a nyomán bár maga is óhajtaná, hogy a’ sla- 
voniai megyék magyar nyelven tanácskozzanak, úgy véleke
dik, hogy a’ 6eszt.i határidő rövid ’s annak meghoszszabbit- 
tatását körülmények parancsolják.

P r i v i c z e r  István (fiumei kerület) és S z a 11 o p e k 
(Verőczem. k.) kijelentvén, hogy e’ tárgyra nézve többféle 
ellenészrevételeik vannak, azokat majd a’ kerületi ülésben, 
ha t. i. az ebbeli tanácskozások oda viszszavitetnek, akarják 
előadni. —

F o d r ó c z y  Sándor (Körös v. k.) úgy látván, hogy 
az előfekvő t.javaslatban feltűnő eszmezavar „czélul tűze
tett ki a’ rendek által,“ —  kinyilatkoztatja, hogy a’ 4 ik 5ik 
6ik és 7ik szakaszok több (általa felolvasott) hazai törvény
nek világos tartalma ellenére alkottattak, miért is az illető 
szerkezet helyett csak annyit kíván tétetni, hogy magyar 
nyelv dolgában a’ kapcsolt részek az eddigi állapotban ma
radjanak meg.

J o s i p o v i c h  Antal (turmezei k.) szokottrhapsodicus 
modorában megjegyzi, mikép Horvátországban két párt lé
tezik, t. i. az illyr, vagy kormánypárt, és a’ horvátmagyar 
vagy alkotványos párt.— Az előbbinek, szóló szerint, van 
három vezére, kiknek egyike Zágrábban klastromot építte
tett, mellyben 12 dáma németül tanítja a’ gyermekeket, a’ 
másik vezér egy Németországból beköltözött indigena, ki a’ 
nyelvetsem érti, a’ 3dikpedig ollyan,ki előbb a’horvátpárton 
állván, az illyrekhez ment által,kikkel könnyebben reméli bol
dogulni, miért is Kussevich helyett bizonyosan m égreferen- 
darius is lesz belőle; szóló véleménye szerint e’ három ve
zérben rósz profétáji vannak a’ kormánynak, minthogy azt a’ 
dolgok állásárul ferdén értesítik; azonban a’ kormány már 
maga is átláthatta ezt, ’s meggyőződhetett, hogy bármi te r- 
rorismus lisztalelkü férfiak ellenében czélhoz nem vezet, ’sat.

S z e m é l y n ö k ő  mga általányos megjegyzése szerint, 
mindig sajnálja, ha távol egyed gyanusittatik, ki nincs azon 
állapotban, hogy magát védelmezhesse; mit szóló sem a’ par
lamentáris modorral, sem az igazság és méltányossággal 
nem tartja megegyezőnek. A’ tárgy érdemére nézve nem el
lenzi szóló, hogy e’ törvényjavaslata’ kerületi ülésbe vites
sék viszsza, de kivánja, hogy azon nevezetek, mellyeken szá
mos törvényeink alapulnak, meghagyatnának.

K o m e n d o  Márton (diakovári kápt. k.) óhajtaná hogy 
az 1844: 2. t.czikk a’ kapcsolt részek irányában változatlanul 
hagyatnék meg, miután kétséget nem szenvedhet, hogy an
nak 8ik §a által a’ magyar nyelv a’ kapcsolt részekben elég
gé biztosíttatott, ellenben mi a’ fenforgó t.javaslat 4ik szaka
szára nézve javasoltatott, könnyen sérelemtárgy lehetne. Szó
ló számos törvényidézés mellett értekezésbe bocsátkozván, 
mikép a’ slavoniai három megye Magyarországhoz nem ta r
tozik, oda nyilatkozók,hogy törvényt nem ismer, melly ellen- 
közőrültennetanuságot.’S egyébiránt noha szóló a’kapcsolt 
részek municipalis jogaihoz — mellyekre annyi törvény van, 
mellyeket most előszámlálni nem győzne— szorosan ragasz
kodik, Magyarországtól mint anyaországtol elszakadni nem 
kíván. —

K o s s u t h  Lajos az előtte szólt és a’ horvátorsz. követ 
által idézett törvényekre nézve kinyilatkoztatja, mikint azok 
ép azon állítás e ll e n harczolnak, mellynek védelmére föl
hozattak; úgy tartván, hogy a’ reincorporatio hisztériája e- 
gészen mást mutat. Körös városi követ beszédére, nehogy 
az ellenvetés nélkül menjen a’ naplóba,csak annyit vél meg
jegyezni szükségesnek, mikép azok, mik a’ nevezett városi 
követáltal mondattak, nincsenek rendiben. Szóló ismétli ja 

vaslatát, hogy miután Fiumére nézve kivételt kíván tenni, e’ 
t.javaslat a’ kerül, ülésben újra vétessék föl.

M o y s e s István (zágrábi kápt. k.) A’ turmezei követ 
fönebbi beszédét oda világosítja föl, miként a’ zágrábi püs
pökátlátván a’ nevelés szükségét és azt hogy jövőre anyákat 
kell képezni, 100 ezer pgőflnyi áldozattal Zágrábban klastro
mot építtetett, hol az oltani apáczák nemcsak betegek ápo
lásával, hanem még árva ifjúság nevelésével is foglalkoznak. 
Hogy ezek németek, az csak oda mutat, mikép a’ püspök a’ 
reform ezen munkájára alkalmasoknak csak ezen német apá- 
czákat találta, kik a’ horvát nyelvben már ollyszép előme
netelt lettek, hogy ezt tanítják is. Ki ez intézetet egyszer láto
gatja meg: meggyőződhetik, hogy a’ zágrábi püspököt e’ 
miatt még az utókor is áldani fogja.

Z s a r n a y Imre (Tornám, k.) Méltányolja ugyan zág
rábi püspök tettét, de azt hiszi, hogy más az ő helyzetében 
bizonyosan talált volna magyar nevelőket. Szóló a’ horvát
országi követek okoskodása nyomán ki nem hozhatja, hogy 
Szeréin, Verőcze és Pozsega megye valósággal Tótország 
lett volna, de annyit mondhat, hogy ezer oklevél tanúsága 
szerint Szerémmegyében a’ bírói eljárásokat magyarországi 
káptalanok követei teljesítők, világos jeleül annak, hogy e- 
zen megyék a’ kapcsolt részek nevezete alatt nem értettek, 
bizonyítja ezt különösen az 1790ki 59. tcz. mellynek rende
letében Horvátország Slavoniától világosan különböztetik 
meg. Szóló a’ kapcsolt részek municipalis jogait nem tagad
ja ugyan, de el nem ismerheti, hogy ezeknél fogyást a’ tarto
mányi gyűlésekben olly határozatok hozathatnának, mel
lyek Magyarország törvényeivel ellenkeznek. Szóló a’ dolgot 
tisztába kívánván hozatni, maga részéről is odajárul, hogy 
a’ tárgy kerületi ülésbe vitessék viszsza.

J o s i p o v i c h  Antal szükségesnek látja kijelenteni, 
mikép ő magyar-horvát igen,de sláv semmi esetre nem akar 
lenni. —

Os e g o v i c s  Metell (Horvátorsz.) Nem szólalt volna 
fel másodszor, ha olly kijelentéseket nem hall vala, mellyeket 
észrevétel nélkül épen nem hagyhat,igy a’némellyek részéről 
hallatottszemélyeskedésekre nem felelvén, a’ turmezei követ 
azon állítása ellen, hogy Horvátország repraesentálva nin
csen, óvást tesz. Továbbá, némi polemicus kitérések utána’ 
slavoniai 3 megyét illetőleg, pestmegyei második követ elő
adására czáfolatkép hivatkozik az 1723: 27. 1608:k. e. I l i k  
és 1 5 8 8 :1 1 . tezikkekre azon állítása támogatására, hogy a* 
drávántuli tartományok általában a’ kapcsolt részek nevezete 
alatt értetnek. Tornamegyei követ beszédére megjegyezvén, 
hogy a’kapcsolt részek municipalis határozatai törvényi ér
vényességei bírnak, általában mindenek ellen, mik viszonzá
sul mondattak, óvást tesz.

E l n ö k :  „Az lévén a’ kérdés: vájjon e’ t.javaslat visz- 
szamenjené a’ kerületbe, vagy nem? miután a’ többség e’ 
tekintetben Pestmegye javaslatátpártolja, hahogya’ följegy
zettek elállani akarnának szavazataiktól, tán ki lehetne mon
dani a’ végzést.“  —

D u b r a v a y  János (Szerémm. k.) több részletes ész
revételei lévén, a’ többséghez csatlakozik, ellenben D e l i -  
m a n i c s  István verőczeikövet a’ t.javaslatnak kerületi ü - 
lésbe átvitelét nem pártolhatja ; mire

E l n ö k  ő m g a  kimondja a’ végzést: miszerint a’ fen
forgó tjavaslat, a’ nélkül, hogy ma annak érdemében valami 
megállapodás történnék, kerül, ülésben újólag fölvétetni ha- 
tároztatik. Ezzel a’ mai ülés 12 ' i2 órakor eloszlott.

B U D A P E S T I  NAP L Ó.
A’ testvér fővárost a’ természet már egyesítő; néhány napi 

neki keményülés után jéghidat vont felső Dunánk fölé, mellyen 
miree’ sorok napvilágot látnak, széltiben járhat boldog boldog
talan, ur és szegény: nem úgy, mint a’ zajlás ideje alatt, midőn 
csak az usztathatá magát kedve szerint á t , ki 1— 10 pengő fo
rinttal megvevő a’ révészek akaratát; a’ nagy közönség parton 
ácsoroghatott, bámulhatá a’ csolnakászok harczát,mellyet az u- 
szó jéghasábokkal küzdtenek, majd megtördelve a’ vékonyabba
kat, majd a’vastagabbakra csúsztatva lélekvesztőjöket,hogy aztán 
magukat siberiailag befogva odább haladhassanak. Valóságos 
conservativ haladás! A’ kormányos volt a’ pártfő, a’ benülők az 
igavonó többség. — Különben szeretnék tudni: miért mondat
nak hatóságilag oda rendelteknek a’ révészek,midőn egész me
gyerendszeri autonómiával uralkodtak a’háborgó elemeken, el
fogadva, vagy viszszavetve kényök szerint a’ közönség kivána- 
tait. A’ legnyakasabb oppositio typuszát eredeti tisztaságban e’ 
hajós urak tükrözők viszsza, kik a’ tömeget azonban az alkot- 
vány sánczain kívül dideregni,káromkodni hagyák, miként a’ kö
zépkor olygarcháji tevék,még a’parancsoló fensőbbségnekis da- 
ezosan, büntetlenül ellenszegültek, csupán az előtt hajolva meg, 
ki őket leKenyerezheté. — No de majd másként lesz ezután, ha 
mégnyittatik a’ szűzvállakat megtörő lánczhid, mellynek elké
szüléséhez pár esztdő múlva legalaposabb reményt táplálhatunk.



A’ könyvkiadótársaság, mellynek czélja a’ magyar iroda
lom terjesztése a’jobb könyvek eddiginél jutányost) áron, na- 
iv“ bb k l r S e e h d ó  k e rin g e té se ,-  megalakult. A' társasig 
^00 Deno-ő forintos részvényekre alapittatott, a részvényesek 
száma h u s z r a  határoztatván, hogyigy évenkint 10 ezer pen- 
o-n forgatása mellett, minél sikeresebben működhessék érintett 
czélja létesítése körül, ’s hogy leginkább az idegen érzelmű 
könyvkereskedők közönye ’s íróra és közönségre nyomasztólag 
ható uzsoráskodása által gátolt irodalom minél szebb virágzás
nak örvendhessen. A’ társaság tisztviselőji e’̂ következők: igaz- 
o'ató: F é n y e s  Elek; aligazgató: E r d é l y i  Janos; kiadó V a h o t 
Imre* iegyzo: G a r a y  János; penztárnok. S t u 11 e i Fei encz ; 
ücryvéd- G e r e n d a  y Am brus.-A’ vidékek pedig számos ügy
vivővel láttatnak el, kik a’ társulat által kiadott müveket meg
szabott, jutányos áron, gyorsan elanújak. Mar két müvet vett 
meg a’társulat kiadás végett, u.m. Kölcsey „ N a p l o j a t “ s 
Gai ay S z e n t L á s z 1 ó“ czimu regényes hős költeményét. Ki- 
vánjuk ”ho»y a’ vállalat minél több pártolóra találjon; kívánjuk 
eWszersmind, hogy a’ társulat leginkább t u d o m á n y o s  
m u n k á k r a fordítsa figyelmét, mert eddig ezek nem igen lel
tének kiadót. (

A’ dunaparton jelenleg állatsereglet mutogattatik egy hú
szasért. Van benne néhány meggémberedett vad, mellyekből a’ 
koplalás idegen égöv egészen kineveié az eredeti természetet. 
A’büszke állatkirály csak úgy vánszorog szűk rekeszében, or
dítani sem mervén a’ fagy miatt, a’ tigris pedig majomi ugrán- 
dozásokkal tanúsítja szelidültségét. — Az ember azt hiszi, hogy 
meghóditá eszével a’ vadat, ha t. i. a’ csecsemőségétől bebörtön- 
zöttet erőtlenné kinozhatá,ha a’ gyámoltalannak piszédé fegyve
rét még akkor, midőn azokat használni sem tudá: és az ember 
diadalmával kérkedik, ha a’, nyomora foglyot könyörületlenül ül
dözve alakoskodóvá teve. Am mulassa magát hlyekkel a’ tömeg, 
de mi legfölebb gúnyosan mosolygunk a’ szánandó mutatvá
nyokon. különben a’ megszemlélést mindenkinek tanulság vé
dett ajánljuk, de a’ kinzási mulatságot csak vadakhoz tartjuk il
lőnek mi emberi természetünketlealacsonyitjasőt szégyenlenünk 
kellene miatta magunkat az oktalan állatok előtt. —

Legközelebbi vasárnapon üllék meg a’ vigadni szeretők a’ 
nő egyleti bált, — melly mint a’ farsang beköszöntője népesebb 
szokott lenni. A’ czél nemes, a’ mulatság zagyva, változatos, 
élczetlen álarczosok által érdekesitett vala, nem csoda tehát, ha 
körülbelül 3Ü00en látogaták meg a’bált,— annál is inkább, mert 
vagy 200 nyereménynyel kecsegtetheték magukat a’ megjele
nők._A’ fényes bál ellen egyéb kifogásunk nem volna, csak
hogy a’ nőegylet nemzetiségünkre kevés figyelmet fordított, fi
iig adván helyett tánczai között egypár magyarnak, holott né- 
meíly odaszurt idegent a’ vegyes közönség még nevéről is alig 
ismert, annál kevesbbé járhatott nevetséges botorkálás nélkül, 
— mig a’ magyart a’ nagyobb rész értvén zajosan követeié, ’s az 
elhuzottat délczegen meg is járá.

B e i me l  nyomdájának személyzete betegápoló és nyug
díjazó intézkedéseket tőn elnyomorodott tagjai fölsegélése végett. 
A’ példa követésre méltó ’s remélljük a’ pesti gazdag nyomdatulaj
donosak illetőleg járulandanak illy vállalathoz ’s gazdagságuk elő
mozdítóit nem engedendik tehetlenségök alatt elnyomorodni, mint 
eddigien szokák. Az ember nem kezlyü, hogy használás után eldo- 
bassék; nem is ollyan,mint a’ kukoriczafej, hogy miután róla le
vágtuk a’tápanyagot, szemétre hányjuk a’ csutát.

A’polgári casino, melly mint halljuk az Ürményi házba rakja 
fészkét,már 500 tagot számlálóik a’ fölszerelésre 1400 fi. gyűjtő
nek ’s öszsze,azonnal 40 tag 2000 forintot irt alá olly tőkeül,melly— 
bői a’ társaság időközi szükségei fodöztelhessenek. Szeretnek tud
ni: minőleend e’ társaság h i v a t a l o s  n y e l v e ?

A’ veszett kutyák elhatalmazása óta keletkezett bátorléti 
rendeletnél fogvást a’ szájkosarat nélkülöző ebek irgalmatlanul 
bakó kézre jutnak. E’helyes rendelet fölött nagyon elcsodálkoz
tak a’ kutyakedvelők, sőt egyik nem fogja meg, miként van az, 
hogy e’ jogsértés lázadásra nem korbácsolja barátit, a’ csendes
sörivókat.

December 23tól január lig 231 csavargó utasittatott ki a’ 
városból, kik azonban e’ kiutasítást törvénytelenségnek vitatván, 
újabban viszszaszállongoltak.

Múlt hónap alatt a’ bűndíjakból 50 i ft. 30 kr. váltót vön be 
a’ hatóság.

A’ duna-gőzhajózási társaság múlt évi öszszes bevétele 
2,702,150 ft. 30 krra ment, az 1846diki évnél 384,137 ft. 2 i 
krral többre. Milly kívánatos volna ennyi pénzt magyar zsebek
ben marasztani!

Az éjjeli megtámadok,utczai fosztogatók merényeit megtörni 
máig sem igyekszik senki: egymást érik a’ hírek, miszerint majd 
ez, majd amaz támadtatott, kergettetették meg, vetkeztetnie ’s a’ 
rendőrség fűiét sem billenti mindezek hallomására.Mult éjek egyi
kén is a’ királyulczán két íiatal embert megtámadni igyekeztek, 
de ők, mielőtt a’ czimborák öszszefűttyentheték egymást, lábaik 
gyorsaságát igénybe vevők ’s megmenekültek a’ vész elől. így a’ 
magyarutczában is egy ismerősünk üldözője körmeit csak az által 
kerülő el, hogy közel lakására hamar kaput nyittatható. Bizony, 
bizony ha még tán a’ házmestereket elaltathatják e’ vakmerők, e- 
gész kényelemmel foszthatják ki az embert, a’ nélkül, hogy éji őr
nek csak fiát láthatnék: még azt kell utóbb gyanítanunk, hogy az 
éjőrök csakugyan jó barátaik a’ holdvilág lovagéinak.

A’ kassai ,Á b r á z o 11 f o 1 y ó i r a finak már két számát Iá- 
lók, mellyek eléggé kezeskednek arról, hogy a’7 ft. 12 kr. elő
fizetési díjt megérdemli a’ vállalat. Különösen kávéházaknál nél-
kiilözheLlenné kellene tenni e’ lapot, melly a’magyar irodalomban 
nj tünemény ’s pártolás mellett a külföldi képes újságokért kiadott 
sok pénzt itthon marasztaná.

T Ö R  V K N Y  S U T  Ó S Á G O K .

P e s tm e g y e . F. hó lOkén tárták nemes Pestmegye 
rendei rendkívüli közgyűlésüket lőispánhelyettesi elnöklet 
alatt, mellynek tárgyát három rendbeli követjelentés, ’sb e l- 
igazgatási ügyek tevék. Elnök ő nagys. rövid megnyitó be
széddel üdvözölvén a’ gyéren megjelent rendeket ’s tiszti
kart, melly utóbbit a’ tanácskozás folyamán hivatalbeli kö
telességének,—  melly a’ gyűléseken pontos megjelenést ’s

ott maradást is parancsol— hivebb teljesítésére figyelmez- 
telé,—  a’ gyűlés tárgyainak elintézéséhez fogott’s .először 
olvastatott nádor-lőispán ő fens, azon levele, mellybena’ rr. 
ajánlatára Ba l l a En d r é t a ’ főjegyzőségben, R á k ó c z y  Já
nost az első aljegyzőségben, S i m o n c s i c s  Alajost a’ má
sodik, és B a 11 aEndre urakat a’ harmadik rendszeres jegy
zői állásban megerősitni méltóztatott, melly főispáni kegyes
séget ’s a’ rendeknek tanúsított bizodalmát főjegyző ur elő
léptetetttársainak nevükben is rövid de jól alkalmazott be
szédben inegköszöné, ’s a’ kevés számú hallgatóság által 
megélj eneztettek.

E’ tárgy végezte után főjegyző olvasá azon küldöttségi 
munkálatot, melly a’ házi kiadások rovatozására bízatott meg, 
ennek folytán (salvo err ore calculi, mert a’ morgások miatt 
nem jól hallhattuk a’ számokat) a’tisztviselők számára l 8 4 7/8 
eszt.re beszedendő lenne 23 ,684  pft 29 pkr., ruházatra és 
fegyverzetre: 6700 pírt; megyei szolgák számára 20 ,347  
f r . — napdijakra’stb. 50 ,200  í r .—  Íróeszközökre 600 fr. 
rá ta r tá s ra  7000 írt; —  épületjavitásokra 11,000 fr. ka
tonatartásra: 40 ,000  frt; hivatalos szekerezésekre 21 ,000  
frt. előre nem látott szükségek költségei üldözésére 16,000 
frt ’stb, ’stb.öszszesena’ folyó észt. házipénztár kiadásai a’ 
nevezett küldöttségi munkálatban 167 ,537  pírt 29 pkra ter
veztetnek. Ezen öszszeg egyes tételei mellett a’ küldöttség 
megemlité, mikép a’ rendek czélszerü intézkedéseik által a’ 
kiadásokban némelly rovatok majd v égkép elenyésztek,némel- 
lyek pedig tetemesen csökkentettek, miből az adózó közön
ségre némi könnyűség csakugyan háramlik ’s viszont Pest- 
megyerendeinek gazdászati rendszerüket,’s a’ szegény nép i- 
ránti emberiséges hajlamukat dicséretesen jellemzi.

Az országgyűlési utasítások készítésére inegbizottvá- 
lasztvány is adott jelentést a’ közgyűlésre, mellynek első 
részé ta ’ megye követeinek három rendbeli jelentéseik te
szik, holt. i.követ urak tudatják küldőikkel az országgyűlés 
megnyitását őfelségének személyes jelenléte által, ki is ez 
alkalommal az országosan öszszegyült rendekhez édes ma
gyar nyelvünkön szólott ’s ekép hazai nyelvünket annyi szá
zados remény és várakozások után trónra emelte. Tudatják 
továbbá: bogy az országgyűlés közakarattal Pestmegye in
dítványa szerint István cs. kir. főhget Magyarország nádorá
vá megválasztotta,’s e’ szerencsés választást felséges apos
toli királyunk azonnal magyar szavakkal megerősítette és 
szentesítette. A’ tudósításhoz mellékelték még követ urak a’ 
k.k. előadásokat is, mellyek közt igen sok jó foglaltatik az 
ország ja v a ’s előmenetelére; a’ harmadrendű tudósításban 
pedig megírják követ urak azon határzatlag megállapított 
alsótáblai munkálatokat, mellyek főrendi megegyezésre vár
nak; illyenek boldogult József nádor érdemeinek beczikkez- 
tetése ’svalamelly közhasznú hazai intézet általi megörökit- 
tetése, fens. családjának pedig tiszta jószágadományozássali 
megtiszteltetése; a’ katonai élelmezés és szállásozás iránti e- 
gyezkedések; a’ közteherviselés elvének, a’ katonai adó ki
vételével történt megállapítása, ’s a’ részletek kidolgozásá
nak válaszlványra bizatása; az ősiség- ’s birtokviszonyok, 
kir. városok és kerületek, honosítás, magyar nyelv és nem
zetiség ügyében megállapított határzatok, mellyekben részint 
törvényjavaslatok fognak a’ felső táblához küldetni, részint 
a’ részletek kidolgozására választvány bízatott meg: illyen 
a’ városi ügy, a’ horvátországi sérelmek, a’ sajtótörvények 
’stb. Az országgyűlési újság iránt is hozott az alsó tábla hatá
rozatot, de a’ főrendek beléegyezését ki nem nyerhetik. Ezen ’s 
egyéb kivonatban közlőit jelentésekből a’ rr. saját elveik, ’s 
akaratuk alkalmazását látván,követ uraknak eddigi buzgó el
járásukért jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatni határozta
tok.—  Ugyanazon választvány munkálata folytán olvastattak 
Yasmegye és Kőszeg sz. kir. város leveleik, mellyekben a’ 
soprony-szombathelyi ’s németujhelyi vasút szükségét, és 
a’vidékre’s általa ismét a’ hazára vonatkozó hasznokat’s nye
reséget fejtegetvén, annak pártoltatására e’ megyét is felhi— 
j á k , mi kövét uraknak eljárás végett tisztükké fog tétetni. 
Soprony megyének isméretes levele tudomásul szolgált; ha- 
sonlag Székesfejérvár sz. kir. város levele is, mellyben a’ kir. 
városok szavazatát a’ rendezéstől elválasztatni kéri; a’ rr .e ’ 
tárgyban már készített utasításuk mellett maradván,azt tudo
másul veszik. E’ tárgynál báró Eötvös József nem lévén a’ 
többséggel azonos véleményű, fentartá magának, hogy az 
országgyűlés főrendi ülésében eltérő nézeteit e’ tárgyra vo
natkozólag kifejtendi. —

Olvastatott a’ nm. helyt.tanácsnak is egy levele, melly
ben a’ megyének meghagyalik, hogy az örökös tartományok
kal folytatandó hivatalos levelezésekben a’ latin nyelvet hasz
nálják továbbra is; erre egy alsó ausztriai kerület hivatalos 
megkeresése szolgáltatott alkalmat, mellyben e’ megye el
ső alispánja bizonyos adós egyed iránikerestetik meg’s melly 
megkeresésre illető alispánul- magyar nyelven válaszolt. A’rr. 
sajnálatukat fejezők ki, hogy az örökös tartományi hatóságok 
vénségükre kénytelenek latinul Írni, magukra nézve pedig 
kifejezők, hogy olly nyelven, mellyel valaki nem ért, dolgot 
végezni nem kényszeriítethelik, kivált a’kérdéses esetben,—

midőn már a’ magyar nyelv diplomatikai polczra emeltetett.
Olvastatott Arad sz. kir. város levele is, mellyben saját

lakosiés elődei érdemeit„baza,nemzetiség,közgazdászati ipar, 
kereskedés“ ’s más egyebek iránt hoszszas előadásban moti
válván kéri a’ rendeket, hogy követeik által Arad városnak 
beczikkeztetését pártolják; a’ rr. a’ kérelmet pártolni határ- 
zák e’ lolyamodás folytán, de meg azért is, mert már az or
szággyűlés is véleményzé Arad városnak országgyűlési ülés 
és befolyással biró sz. kir. városok közé leendő fölvételét.—  
Ellenben Krassómegye terjedelmes fejtegetésü levelét a’ fis- 
cus öröködése ’s a’ birtokviszonyok rendeztetése tárgyában, 
miután Pestmegyének e kérdésben van már megállapított u- 
tasitása, melly Krassóétól egészen e lté r__egyszerüleg tu
domásul vették.— A’nm. helytartótanács egy intézvényében 
meghagyá a’megyének, hogy a’ személyszállító postákat is ott 
és akkor, hol és mikor szükség kívánja —  vontató lovakkal 
elláttatni tartsa kötelességének. Nyáry Pál m. alispán a’ me
gyét széles hatású körében sem tarthatja annyira jogosított
nak, hogy az adózók vagyonáról— marháiról— hova fordítás 
esetében is intézkedhetnék, ennélfogva a’ felhívott intézvényt 
sem tartja életbe léptethetnek; azonban elnök főispán-he
lyettes előterjesztésére,ki sok helyen tapasztalá, hogy a’széna 
és zab drágaságakor a’ postamesterek lovat sem tartanak, ’s 
igy a’ közlekedés egyesek ’s a’ közönség kárára vajmi meg- 
akasztatik —  ennek megelőzése tekintetéből tehát a’ rr. haj
landók a’ postáknak vontató lovakat rendelni folyó vitelárért.

Főjegyző ezután olvasá azon küldöttség munkálatát,melly 
a’ n.körösi határban naponkint inkább terjedő homok megkö
tése érdekében neveztetett ki; a’ rr. ezen munkálatot némi mó
dosítással helybenhagyák. A’ közbirtokosság és város a’ kér
dés oeconomiai oldalát választott bíróságra kívánta bízatni, 
politikai oldalát illetőleg pedig nem ellenzék, ha az ügy revisio 
végett a’ nm. helytartó tanácshoz fog terjesztetni.

Végül olvastatott nádor ő fenségének levele,melly sze
rint a’ közgyűlés korábbi fölterjesztése nyomán a’ negyedik 
rendes aljegyzői állomásra J a n k o v i c h  György és H aj ós 
József jelöltek közül ez utóbbit nevezi ki, az elsőt pedig tisz
teletbeli főjegyzői czimmel méltóztatott diszesiteni, mi R. J. 
első jegyzőnek okul szolgált arra, hogy hivataláról leköszön
jön. Némelly úri ember ezen tiszteletbeli főjegyzőség körül 
épen nem a’ legutánzásra méltóbban ismerteté meg magát, 
régi szolgálat, érdem, képesség, igyekezet kijátszattak egy 
ifjabb kedvéért. —  Ba t t a  Endre 3ik aljegyző bátyja halála 
következtében szinte lelépett hivataláról ’s a’ rr. által az el
hunyt helyébe kecskeméti járásbeli szolgab íróságra határoz- 
tatott ajánltatni. (Folyt, köv.)

Ileves-K ülsö-Szolnok vármegye. (Folyt, ’s vége.)
11) Az ország közszükségeire fordítandó, alkotványos 

kezelés és biztosíték mellett fölállítandó országos pénztár tö r
vény által Iétesittessék. 12) Az anyagi kifejlődésnek egyik 
legfőbb előmozdítója kétségkívül a’ szilárd alapokon nyugvó 
nemzeti hitel, mellyet emelni a’ törvényhozás gyakorlati ol
dalának legfontosabb feladata; ’s hogy e’ hitel körünkben 
nem létezik, annak fő oka az ősiség, ennélfogva az ősiség 
és hitbizottságok eltörlésére olly törvényt kívánnak alkot
tatni, melly által az egész országban elágazó, és szorosan az 
ősiség kérdéseihez kötött m a g á n y v  i s z  o n y o k  minél 
kevésbbé zavartassanak meg, ’s igy az ősiség eltörlése által 
biztosabbá vált magány-birtoknak egyesekre nézve leendő 
kimutatásául rendes telekkönyvek országszerte létesillesse- 
nek, ugya’fönebbi rendszabályok által előidézendő gyorsabb 
pénzforgás gyülhelyeül egy nemzeti hitelintézet alkotványos 
elveken alapuló alkottassák. 13) Vámviszonyainkat érdeklő— 
leg, olly törvény alkotását kívánjuk: hogy Ausztria és Magyar
hon közti vámviszonyok a’ kölcsönös érdekek figyelembe vé
telével határoztassanak meg, jövendőre nézve pedig a’ ma
gyar vámviszonyokra nézve az országgyűlésnek alkotványos 
befolyása biztosittassék. 14) Az ország közjavát ’s kereske
dést gyarapító magánvállalatokrul szóló 183 Veik 25ik t.czikk 
oda módosíttassák: mikép az ország közlekedési vonalain épí
tendő vasutak, országosulak, vízcsatornákra az engedélyzés, 
egyedül az országgyűlés meghatározásátólfüggjön,és az ezen 
t.czikkel kapcsolatban levő kisajátítási törvények, azon hiá
nyokra nézve, mellyeket az eddigi tapasztalás bennük felfö- 
dözött,pótoltassanak ki, melly alkalommal a’ pest-fiumei vas
útnak mint azon közlekedési vonalnak, melly Magyarország 
főpiaczát a’ tengerrel, a’ világkereskedés főerével közvetlen 
kapcsolatba teszi, létesiltetését alkalmas törvény áital elő
mozdítani, úgy a’Tiszaszabályozásügyét,mellytől a’mezei gaz
daság gyarapodását várhatni— a’ törvény paizsa a láhe- 
lyezni és erre nézve az 1840: llikt.czikketnagyobb vizi mun
kákra is kiterjeszteni kívánják. 15) Jövendőben orsz.gyűlés- 
tartás helye Pestre, mintMagyarország természetáltal kijelölt 
fővárosába—  törvény áltál liatároztassék el ’s az erre nézve 
kivántátó országház építtetésére még múlt országgyűlésen 
elrendelt élőmunkák nyomán sikeres lépések tétessenek. 16) 
A’ múlt országgyűlésen orvosoltalni sürgetett előleges sérel
mek szüntessenek meg. 17) A’ világos öröködési perben el
járást illető 1832Aki 14ik t.czikk oda módosíttassák, ’s ille



tőleg világosittassék: hogy ezentúl ,,e’ perbeni eljárásnak 
bármi czimen levő“ ’s valakinek világos örökségét haszon- 
vevő ellen is legyen helye, í'ölebbvitel pedig birtokon belül 
a’ megyei törvényszékre engedtessék meg. Szóbeli perek
ben a’ keresetlevél kézbesítése mellett, annak magyarázata 
nem mindenkor lévén eszközölhető, jövendőre töröltessék el. 
18) A’jelen országgyűlés költségeire nézve, ha jelen ország- 
gyűlésen a’ közteherviselés elve törvényleg megállapitatnék, 
az a’ közadó által; ha pedig ez nem sikerülne, akkor egyedül 
azok által, kik azt eddig viselték, továbbáís viseltessenek. 19) 
Honosítás) törvény szorosan szabályoztassékollyképen: hogy 
senki, ki bizonyos meghatározandó évekig Magyarhonnak 
nem lakosa’s a’ nyelvet nem érti, ne honosittassék ’s ezen tör
vényivel kapcsolatban birtok olhatási képességük{csak azok- 
naklegyen, kik vagy benszülöttek, vagy h o n o s í t t a t t a k .  
2 0 ) Tapasztalásból tudva lévén az is: hogy terhesb adó
zásfaj a’ föld népét alig sújthatja, mint a’ lelkészeket illető 
ágybérlizetés, mert egy részről a’ tartozás becse határo
zatlan, más részről pedig az egyesek vagyoni állásához nincs 
mérsékelve, p. o. egy házatlan zsellér pár szintannyit tar
tozik adni, mint a’ telkes gazda, azért meghagyatott köve
teinknek, hogy ez érdemben az ágybér alatti tartozás neve 
alatt levő adózás, más czélszerübb tartozás által pótoltas
sák, vagy ha ez nem sikerülne, legalább az egyesek birtok
állapotához képesti arány szerint vettessék ki. 21) A’ váltó- 
törvénynek, mellynek létesítésére leginkább a’ nemzeti hi
tel emelése adott alkalmat — nem lévén meg azon sikere, 
mellyeta’ törvényhozás várt, sőt inkább számtalan csalásnak 
nyita tárkaput, melly által nemzeti hitelünket veszélyeztettnek 
tekinthetni,azért kívánjuk, hogy oda módositlassék: mikép e- 
gyedül bejegyzett kereskedők ’s gyárosakra legyen alkalmaz
ható; a’ mennyiben pedig a’ szóbeli perek a’ hitelemelésnek 
sokkal alkalmasb eszközei, ezek akkép rendeztessenek: hogy 
az eljáró bírónak felelősségére’s az eljárás gyorsítására al
kalmas törvény hozassák, a’ perújítás pedig a’ feleknek en
gedtessék meg. 22) A’ Ludoviceumnak életbe léptetése a’ 
múlt országgyűlésen ez iránt telt felírás értelmében fogana
tosíttassák törvény által. 23) Mivel e’ hon érdekei megkíván
ják, hogy a’ fen kifejteit elvek nagy része minélelőbb élet
be léptessék, mellyek természetesen csak országgyűlésen 
történhetnek, minden eredvénytelen országgyűlés pedig az 
országra nézve egy viszszavonhatatlanul elvesztett kincs; u- 
gyanazért meghagyatoít követeinknek: hogy a’ nádorvá
lasztáson fölül, igyekezzenek utasitásink nyomán törvények 
hozatalát eszközleni ’s az országgyűlést addig, migutasítása
ink főbb pontjaira positiv törvény nem lesz, fentartani, minek 
pártolására a’ többi megyét is szólítsák fel. A’ kezdeményi 
jog (initiativa) szorosan a’ rendek tábláján lévén, a’ kir. e - 
lőadásokon kívül semmi munkálatot a’ kormánytól ne fogad
janak el, hanem a’nyert kir. előadásokat tüstint gyorspos
tán küldjék meg.

Ezen főbb alapelveken nyugvó utasítások után, né- 
melly megyéknek hozzánk küldött hivatalos— különböző sé
relmeiket előterjesztő ’s azok pártolására felhivóleveleikre 
is adattak utasítások, ezek közt:

a) Pest, Nógrád, Szabolcs megyék azon hivatalos leve
leikre, mellyben a’ főispán-helyettesi hivataloknak szokatlan 
nagy számban kormánylag történt rendszerilésök által,életbe 
léptetni szándokolt uj igazgatási rendszeriránti aggodalmai
kat közük, utasításul adtuk: hogy igyekezzenek a’ főispánok 
jogai meghatározását törvény által ollykép megállapittatni, 
hogymind a’megyei főispánoknak, a’kellő rend fentartása vé
gett -  elegendő befolyás hagyassák, mind a’ megyék ön
állása ’s önigazgatási joga biztosíttassák.

b) Ns Hont megyéből érkezett, a’ főispáni helyettes 
eljárására vonatkozó levélre: a’ fenebb adott utasítás nyo
mán kívánjuk ezt is orvosoltatni.

c) Nemes Győr, Tolna, Zemplén ’s több megyének hi
vatalos levelezésekbeni czímek megszüntetését közlő leve
leikre, az egyformaság tekintetéből igyekezzenek követeink 
a’már általunk használt czimeket törvény által megállapittatni.

d) Nemes Pest, Zala, Zágráb és a’ turopolyai nemes
ségnek hiv. leveleikre, mikben a’múlt 1845ik évitartományi 
gyűlésen a ’ n e m e s e k  szavazatának meggátoltatásánál tett 
sérelmüket közük, és Pest Zala megyék részéről, ő felségé
hez ez ügyben járult küldöttség el nem fogadtatását ’s a’ ne- 
vozett megyéknek ezért mind a’ fő m. udv. kancellária, mind 
a’ n. m. m. kir. helyt, tanács által ez érdembeni megrovatá- 
sukat tudató leveleikre utasításul adtuk: igyekezzenek köve
teink e’ sérelmeket megszüntetni ’s azok tovább leendő meg- 
gátlására, a’ Magyar- és Horvátország közti viszonyokat, a’ 
magyar, mint anyaország nemzetiségét ’s alkotványos egysé
gét magában foglaló alapelvekre épített törvények által meg
határozni. e)Horvát István nagybecsű könyvtára megvételét 
orsz.költségen elhatároztuk.

4  m agy. tüdőm, akadémiának f  1848. január 
1 Okéi kisgy ülésében i )  C s á s z á r  Ferencz, a’ múlt nagy
gyűlés által választott tiszteleti tag s z é k f o g l a l ó  é r t e k e 
zés t  olvasott: „az adós  s z e m é l y é n e k  m e g i t é f é s é 

rő 1,“ mire az akadémia tiszteleti tagjainak sorába igtatott- 
nak tekintetvén, az oklevél neki a’ mai nap kelte alatt kia
datni rendeltetett.

2 ) Szóba hozatván, ha vájjon a’ felolvasott értekezés 
az Évkönyvekbe, vagy pedig az akadémiai Értesítőbe legyen 
é fölveendő? a’ titoknok emlité, miszerint szerző azt a’ tárgy 
korszerűsége és fontossága miatt minélelőbb és pedig" na
gyobb közönség ebbe kívánná juttatni, mi sem az Évkönyvek 
sem az Értesilőbeni közzététel által el nem érhető, minthogy 
amazok kiadatása bizonytalan időre föl van függesztve, ez 
pedig csak kisebb olvasó körben forog, melly oknál fogva 
a’ szerző azt s a j  á t  k ö l t s é g i n  kü l ön  k i v á n n á k i a d -  
n i , miben a’ társaság megnyugodván, a’ fölolvasott érte
kezés velejét magában foglaló k i v o n a t  f o g  az É r t e 
s í t ő b e n  k ö z z é  t é t e t n i ,  melly kivonatnak készítését 
a’ tisztelt tag magára vállalni szíveskedett. Egyébiránt te
kintvén azt,hogy az Évkönyvek nyomatásának fólfúggeszlése 
’s egy nagyobb körben elterjedő rendes akadémiai orgá
num hijánya miatt, sok becsű akadémiai dolgozat vagy több 
évig kiadatlanul hever, vagy az Értesítőben megjelenvén csak 
kisebb közönség tudomására ju t, a’ jövő nagygyűlésig ’s 
ennek helybenhagyása reményében határoztatott.-hogy jövő
re bármelly az akadémia elibe terjesztett munka, a’ szerző 
által, ha ügy kívánja, külön is kiadathassék, illy esetben az 
Értesítő a’kérdéses dolgozatnak csak kivonatát adadván. Az 
iránt pedig: ha vájjon az illyen külön megjelent akadémiai 
dolgozat, mind a’ mellett fölveendőé a’ majdan valamikor 
ismét megindítandó Évkönyvekbe?, a’ társaság annak ide
jén a’ körülmények szerint határozni fog.

3) Ez alkalommal S z t r  okay  Antal rtag iselőadá kí
vánságát: engedtetnék meg, hogy már régebben, de szin
te az Évkönyvek kiadatásának fölfüggesztése után ezek szá
mára beadott ’s elfogadott értekezését ,,a ’ h i t e l e z ő k  és  
a d ó s o k  közöt t i  v i s z o n y o k r ó l “  ő is külön kiadhassa, 
melly kívánságát a’ tisztelt szerzőnek a’ társaság méltányol
ván, nehogy a’ szóban levő munka kiadatásának elhaladása 
miatt, korszerűségét veszítse, a’ kért engedelmet ez esetben 
ismegadá, föntartván magának hogy olly dolgozatokra néz
ve, mellyek a’ mai napon hozott fönebbi határozat előtt vol
tak az Évkönyvek számára beadva ’s elfogadva, de az em
lített fölfüggesztő igazgatósági végzés miatt kiadatlanul he
vernek, a’ szerzők hasonló kívánsága fölött a’ körülmények 
tekintetbe vételével minden egyes esetben külön fog hatá
rozni. Egyébiránt a’ jövő nagygyűlésnek ajánltatik, hogy e’ 
tekintetben a’multra viszszahatólag is hozzon általányos en- 
gedelmező végzést.

4 ) Olvastatott a’ közelebb múlt nagygyülési utólsó ü - 
lés jegyzőkönyve ’s helybenhagyatott.

5 ) A’ fölolvasott j e g y z ő k ö n y v  LXXIVdik pontjá
ban foglalt határozat, a’ m ú z e u mi  k ö n y v t á r n a k  mi 
módon használhatására nézve a’ fenséges nádor-pártfogó
hoz intézendő kérelem iránt, annak indokaival együtt az É r 
té s  i t  ő b e n  is közzé tétetni rendeltetett.

6 ) A’ folyó akadémiai eszt.ben tartandó ü l é s e k  s o 
r o z a t a  ezúttal szinte megállapittatott.

7 ) Olvastatott K a r á c  s o n Mihály lev. tagnak, mint 
a’ kir. József-ipartanoda igazgatójának levele, mellyben e- 
lőadván, hogy az igazgatása alatti intézetnek föladata: szá
mos tan tárgyait nemzeti nyelven tanítani, melly tekintetben 
különösen az iparüzleti műszavakat illetőleg sem az élet, sem 
a’ tanoda, sem az irodalom utat eddig nem tört. Ennélfogva 
az intézet az általa készítendő vagy elfogadandó műszavakat, 
nehogy ezek e’ tanodára szorítva ’s az é le t-és irodalomtul 
elszigetelve maradjanak, annak idején a’ társasággal közöl
ni fogja, most pedig azt kéri, hogyha i p a r ü z l e t i  m ű s z a 
vak  g y ü j  t e mé n y e l e n n e  az akad.birtokában,azt|a’szóban 
levő intézettel használás végett, ha csak egy két hónapra is, 
közölné; mire a’ titoknok jelenté,hogy a’ társaság illy gyüj— 
teménynyel csakugyanbir,’s azt az i p a r  e g y e s ü l e t n e k  
kérelme következtében már mintegy 2 évelőit, hasonló czél- 
ra  kiadta; minek folytán a’ társaság a’ József-ipartanoda 
kérésének szives örömmel kívánván megfelelni ’s más rész
ről úgy vélekedvén,hogy az ipar-egylet a’kérdéses gyűjte
ményt saját czéljaira ez idő alatt már teljesen fölhasználhat
ta, azt tőle elkéretni ’s a’ József-ipartanodának kiadni ren
delte. —

S) OlvastatottMo 1 n á r  Jánosnak, Ung vármegye ren
des főmérnökének levele, mellyben jelenti, hogy ő é p i t é -  
s z e t i  t á r g y a k a t  m a g y a r á z ó ,  és mintegy 3 0 — 35 
nyomtatott ívre terjedhető, m ű s z ó t á r t  készített, mellynek 
kiadására nézve a’ társaság pártfogását kéri. A’ tisztelt le
vélíró arról értesítendő, hogy ha az általa kívánt pártfogás 
alatt, a’ kérdéses munkának a’ társaság költségin leendő kia
datását érti, úgy a’társaság, habár egy illy munka hasznait ’s 
a’ szerző érdemeit teljesen méltányolja, kívánságának meg
felelni nem képes, miután pénztári viszonyai miatt nemcsak 
számos, már évek előtt elfogadott, munka még kiadatlan, 
de saját még rendes orgánumának az évkönyveknek nyoma- 
tását is felfüggeszteni kénytelenittetett.

9 ) Olvastatott Má r k o d i  Marton Sándornak levele, 
melly mellett általküldvén egy rege-alakban irt gazdasági 
munka kéziratát, ’s a’ gazdasági egyesület részéről ezt ajánló 
jegyzőkönyvi kivonatot k é ri, hogy a’ kézirat azon czikke 
melly a’ I43dik lapon kezdve a’ betűk rendszeresítését tár— 
gyazza, bírálat alábocsáttassék.Kiadatotta’n y el v t ud om á-  
nyi  o s z t á l y n a k  olly utasítással, hogy a’ kérdéses czik- 
ket megvizsgálván, véleményét a’ február 7dikén tartandó 
osztályi ülésben adná be.

10) A’ titoknok némelly ajándékkönyveket mutatott 
b e , mellyek köszönettel vétetvén a’ könyvtárba tétetni ren
deltettek.

K Ű L F Ö L  1).
AMERIKA. Dec. Skán este Uj-yorkból elindult „Ash

burton“ gőzössel Angliába megérkezett az elnökjelentés, ez 
úttal is rendkívüli hoszszasságu okiromány, melly a’ londoni 
Timesban nyolez hasábot foglal el kisebb nyomatban.Egy tete
mes része a’Mexicoval Trist által kezdett békealkudozások nem 
sikerültérőli elbeszélésből áll, aztán amaz országban ered- 
vénydusan viselt hadjárás vázlatából, minél az amerikai vitéz
ség természetesen egekig magasztaltatik. Polk az egyesült 
statusoknak ajánlja: jelen birtokállapoluk megtartását Mexi- 
cóban addig, mig ollyatén kormány alakuland ottan, melly 
békét kötend, kártérítés biztosítással a’múltra, kezességgel a’ 
jövőre nézve’s őzen béke’s kezesség legalább Ujmexico ’s Ca- 
liforniáról lemondást foglaljon magában. Az elnök határo
zott e l l e n s é g e  azon g o n d o l a t n a k ,  hogy az ameri
kai sereg Mexicoból egészen, vagy egy bizonyos védelmi 
pontig viszszavonuljon. Hogy azonban Mexicot megtarthas
sák, arra kölcsönfelvétel szükséges. Ezen kölcsön Polk szerint 
17 millió dollárból állana, ha ugyan egy időben a’ congressus 
adót a’ thea’skávérakiakarnavetni;hanem,akkor 1 8 Vsmillió 
dollár kívántatik. Azonfelül egy 2 0 V2 millió dollárnyi kölcsön 
szükséges a’ folyó 184S— 49ik ügyészévre— ha különben 
hadi sarczul nem jön be semmi Mexicoból. Öszszesen tehát 
37 vagy 3 8 112 millió dollár kívántatik egy 18 hónapból álló 
időszakra azaz 1849ki júniusig.Az uj vámla(tarif)Polk szerint 
jótékonynak bizonyult be ’s nagy mértékben ajánltatik és ma
gasztaltatik. Pénzverőház-felálütás Ujyorkban szinte ajánlta
tik. A’ portával, Tripolis, Tunis és Maroccóval kötött szerző
dések megemlitletnek; ügyviselők neveztetendők a’ bolíviai, 
guatemala és ecuadori respublicákba. A’viszonyok Cliinához 
javítást kívánnak; a’meghasonlás Brazíliával nemsokára ki fog 
egyenüttetni. Végül ez mondatik: ,,a’ statustitkár (külügyi mi
niszter) egy tervet nyújtott be a’ pápai statusokkal nyitandó 
diplom. viszonyok költségei fölött. Azon vonzalmas politikai 
események, mellyek most ama statusokban előfordulnak, va
lamint kellő tekintet kereskedelmi érdekeinkre, véleményem 
szerint egy illyetén rendszabályt szerfölött tanácsossá tesz
nek.“ Az unió belső állapota, földművelést, kereskedést, e r-  
kölcsiséget, szárazföldid vizi közlekedést,indiánokhozi viszo
nyokat ’stb. illetőleg, nagyon örvendetesnek rajzoltatik. Az 
elnöki jelentéshez nagy számú miniszteri bizonyságiratok, 
névszerint egy jelentés a’ hadminisztertől, csatoltatvák.Többi 
tudósítás nem olly érdekes. Nov. 21 kei veracruzi hírek sze
rint Santa Ana folyvást alkudozik!a’ congressussal, igényt 
tartván az elnökséghez. Az amerikai hadsereg egyáltaljában 
állandó megszállásra rendeltetett. Rio Grande mellett az ame
rikaiak több guerilla-csapattal ütköztek öszsze.

PORTUGÁLIA. A’ volt miniszterség lelépett ’s követ
kező uj cabinet alakult meg:elnök’s külügyi(’s ideiglenes had-) 
miniszter Saldanha marsai, belügyminiszter Bernardo Gorgan 
Henriques;pénzügyminiszterJoacquimJoséFalcao;tengerész- 
miniszter A. Albano de Silveira Pinto; igazságminiszter Joac- 
quim Jósé de Queiros. Ezen tiszta cartista miniszterséget a’ 
nép nyugalmasan fogadta. Sir Ch. Napier hajóhada tiz napra 
kálózni ment. Lissabonban utóbbi napokban több földrengést 
tapasztaltak, mellyek azonban semmi kárt nem vontak magok 
után.

SPANYOLORSZÁG. A’várt cabinetmódositás csakugyan 
bekövetkezett. Orlando pénzügyminiszter lelépett ’s tárczája 
Beltran de Lis y Rivesre ruháztatott. Narvaez még folyvást mi
niszterelnök, tárcza nélkül. Ez úgy látszik legjobb rendszer ’s 
legczélszerübb arra, hogy a’ cabinetelnök mindig valamennyi 
osztály fölött részrehajlatlanul álljon ’s ne legyen azon fonák 
állásra szórittatva, hogy minttárczabirtokos osztálya hibáiért 
pirulni kényszerüljön.

ANGLIA. A’ tudósítások éjszaki Angliából főleg a’ 
gyárkerületekből, ismét szomorúan hangzanak. így ir a’ li
verpooli hírlap: a’ számos vasúti munkás elbocsátása iszonyú 
rablás és más vétségi elhatalmazást vont maga után. Ennek 
következtében a’ liverpooli várostanács titkos ülésben azon 
kérdést tárgyald: vájjon nem tanácsos é fegyveres és lovas 
rendőrséget ama vétségek elnyomására felálltai. —  Az ir -  
landi kényszer-bili hathatósb foganatosítására a’ kormány 
egy törvényszéki külön bizottságot, melly a’ jelen állapot 
megmaradásáig működendik, küld ki az irlandi nyugtalaní
tott tartományokba. —  Az irlandi és skót partmelléket utób-
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bi hetekben nagy viharok látogaták. Egy lap szerint 38 em
ber lön a’ dühöngő szélvész áldozata.

FRANCZIAORSZÁG. Madame Adelaide, Lajos Fülöp 
nővére halála nagy hézagot okozott a’ királyi családban, —  
mellyet ugyan semmi nem tölt be többé. Az elhunyt nemcsak 
szeretett, kedves nővére volt a’ királynak, barátnője, társal
gója és vigasztalója sokszoros kisérteteiben, miket a’ sors 
reá mért; hanem a’ királynőhöz is testvéri szeretettel visel
tetett, mintha vele ugyanazon vérségi kötelékkel lett volna 
mint a’ királylyal öszszecsatoltatva. De ezen szomorú eset a’ 
királyi család többi tagait is hasonló mértékben érte. A’ ki
rály gyermekei ’s unokáji’s a’ királyi családhoz házasság ál
tal tartozó herczegnők folytonos tárgyai valának Adelaide 
aszszony legbensőbb szeretete’s gondoskodásának, ’s jelleme 
házi környezetének ragaszkodását ’s tiszteletét egyformán 
gerjesztő maga iránt. Vallásos volt vakbuzgóság nélkül ’s 
komoly igazgatási modorát szüntelen vidám jótékonysági 
szellem lengte át. Házi körén kívül is ezrek tanúskodhat
nak e’ szeretetre méltó herczegnő nyájassága ’s kegytelisé- 
ge mellett, ki a’ jobb idők felviradtával élénk ösztönt érzett 
magában embertársai fölsegéllésére.

A’ követkamrai titkárok hárma conservatively közül ’s 
csak a’ negyedik választatott az ellenzék sorából.

Guizot ur a’ londoni, bécsi, berlini ’s pétervári kabine
tekhez másolatait küldé azon válaszjegyzéknek, mellyet a’ 
helvetiai szövetség vonakodására, miszerint ez az öthatalom 
megajánlottközbejárulását einem fogadja, szerkesztett.Gui
zot ur a’ válaszjegyzékben kinyilatkoztatja, mikép a’ hatal
masságok, a’ szövetséggyülés által előidézett alapszerződés 
felbontás következtében magokat hasonlag azon kötelezett
ségek alól, mellyek az 1815ki szerződésekből reájok nézve 
folynak, föloldoztatva vélik. Nagy szó ’s miként látszik mind 
az öt hatalom nevében kimondva,— holott tudomás szerint 
Anglia nem akar közbejárulni. Hogyan veszi magára Guizot a’ 
felelősségi terhet, Angliát is újra bonyolyitván a’ gordiusi 
csomóba ?

A’ követkamrának 1830 óta négy elnöke volt: Perier 
Kázmér, Girod de 1’ Ain, Dupin és Sauzet. Az első kettő csak 
egyegy ülésszakon át elnökölt,— a’ másik kettő mindegyike 
már nyolczor viselte a’ kamrai elnökséget.

Soult főmarsai nem rég az egyptusi iskolában, melly- 
nek őj'pártfogója,jutalomosztásnál elnöklőit,ezt a’növendékek 
próbatétele előzvén meg,mellybenaz alkirály ’s Ibrahim pa
sa fijai magokat különösen kitünteték. A’ török követ jelen 
volt ez ünnepélyen, mellynek végén Soult főmarsai sajátke
z ű ig  adá az intézeti igazgatónak azon rendjeleket által, mel- 
lyekre őt az alkirály érdemesité.

NÉMETORSZÁG. A’ kurhesseni (haszsziai választó- 
fejdelemségi) rendek a’ censurai viszonyokat illetőleg egé
szen ellenkező szellemű határozatot hoztak,mint miilyen leg
újabban a’müncheni, carlsruhei’s darmstadti kamrai tanács
kozásokban nyilványult ’smelly azt kívánja,hogy,,a’ sajtó ’s 
könyvkereskedési szabadság egész terjedelmében divatoz
zon, előbb mindazáltal egy különös toryény hozatandó a’ 
s a j t ó  v é t s é g e k  ellen. C e n s  u r a  csak a’ szövetségi 
törvények által meghatározott esetekben áll fen.“ A zl846ki 
tartománygyülésen nem sikerült a’ kísérlet, — miszerint a’ 
censorok fizetéseinek jóváhagyatását akará a’ kormány meg
nyerni, ’s az minden tárgyalás nélkül utasittatott viszsza. Sőt 
most a’ censura-kezelésretett költségeket a’ rendek komo
lyanmegtámadták, felhasználtatását látván bennük egy olly 
jövedelemnek, melly egészen ellenkező czélra rendeltetett. 
Továbbá indítványokat tettek a’ censura tökéletes megszün
tetésére, mellyek azonban a’ rendek gyülekezetének felosz
latása következtében határozatba nem mehettek. Az ezen fel— 
oszlatás folytán egybehívott rendek gyülekezete mosta’ cen- j

sorok dijait megállapít»-—  ’s azóta alig jő egykét könyv a’ 
haszsziai fejdelemségben napvilágra.

OLASZORSZÁG. Érdekes lesz tán az olvasók előtt kö
vetkező rajz IX. Pius személyiségéről. Egyike ugyanis ő szent
sége fiatalkori nevelőinek állítja,—  miszerint növendéke (a’ 
mostani pápa) fényes és nagy szellemi tulajdonokkal van 
megáldatva. Lelke angyalszelid; századának egy tudomány- 
szaka sem idegen előtte, ’s ezek némellyikeiben kitűnő is- 
méretekkelbir. Huszadik évében a’ fiatal Mastai Rómába u- 
tazott, ott a’ komolyabb tudományokkal foglalkodandó. Fi
nom viselete és sokoldalú isméretei nagy figyelmet ger
jesztettek a’ felsőbb körökben. Kérte VII. Piust, hogy mint 
kapitány testőrsergébe léphessen. VII. Pius papi állapotot 
ajánlott neki. Jóllehet soha sem gondolt arra, hogy pap le
gyen, a’ pápa egy szavára tüstint egy hittudóshoz ment, hol 
mélyen buvárkodék a’ hittanulványokban ’s három év le- 
folyta után pappá szenteltetett föl. A’ pápa naponkint reggeli 
négy órakor kel ’s kápolnájába megy, hol egy óráig imád
kozik, —  aztán miséz. Ugyszinte naponkint egy hálamondó 
misét hallgat, aztán kabinetébe vonul, hol egész délutáni 1 
óráig dolgozik. Ekkor ebédel, ez alatt statusügyekkel fog- 
lalkodik,’s látogatásokat fogad el idegenektől,kik kiváncsiak 
a’ szép alak minden oldalát látni ’s csodálni, mellynek mo
solygása varázsteljes, ’s mellyben szellem, jóság és vidám
ság az uralkodó tulajdonok. —  Ebéd után egy óráig sétál a’ 
quirinali kertek előkarzatain, aztán disznélküli kihallgatást 
ad 5 óráig.Ekkor egy órahoszszig azolt.szentségnél van,sok
szor valamelly testület vagy intézeti kápolnában, hol aztán 
mindent maga vizsgál meg. Isten és embereknél tett ezen 
látogatás után ismét kabinetébe megy viszsza ’s dolgozik éj
jeli 10 óráig. Erre keveset vacsorái ’s nyugodalomra tér.

Hallomás szerint az ausztriai kormány a’ modenai her- 
czegnek a’ herczegségi katonai szolgálat kiegészítéséül egy 
uj gyalogsági zászlóalj-fölállitást javaslóit ’s egyszersmindlu- 
datá a’ modenai kormánynyal, miszerint a’ gyámolitási had
osztályokat minél hamarabb viszsza akarja vonni.'— Guastallát 
a’ modenai herczeg az l844k i szerződés nyomán állítólag 
minden teher nélkül veendi által.

Daczára a’ rettenetes időjárásnak, Rómában dec. 27én 
este mégis ünnepélyesentartatott meg a’pápa tiszteletére ren
dezett fáklyás zene. Ó szentsége névnapját üllé. A’ fáklyás me
net azonban szerencsésen kilesvén az esőmentes pillanatot, 
nagy tömegekben vonult a’ Monte Cavallo felé. Villám ’s 
mennydörgés hirdeték e’ közben a’ közelgő förgeteget. Alig 
érkezett a’ sokaság a’ Quirinal palotához, IX. Pius azonnal 
megjelent az erkélyen. A’ bíbor esernyőt, melly különben csak 
szertartási melléklet szokott lenni, kellett ő szentsége feje fülé 
kiteijeszteni. Az éljenkiáltásoknak nem akart végehoszsza 
lenni ’s az ünnepelt egyházi fejdelem aligvégezheté el a’ szo
kott áldásosztást. A’ fáklyavivők nagy része napszámosakból 
állott, egyébiránt tisztes polgárférfiak ’s papok is nem csekély 
számmal vettek részt a’ menetben. Egy nagy zászló, mellyen 
a’ szerencsekivánat a’ pápa névnapjára arany betűkben ra
gyogott, legelői vitetett, ezenkívül számtalan fehér és sárga 
zászló IX. Pius czimerével adott némi jelentéket a’ menetnek, 
mellyet egy nagy sas tölgykoszoruban, alul e’ felirattal: APio 
IX. il Padre della Patria (IX. Piusnak a’ haza atyjának), zára be.

Január tjei parmai levelek szerint az uj fejdelem a’ 
koronaörökössel nevezett városba mondott nap érkezvén, a’ 
herczegi palotában legnagyobb csendben szállott meg.

SCHWEIZ. Wallisban a’ kormány, újabb kiürítések
nek elejét veendő, 30 férfit szállított a’ sz. bernárdi kolos
torba. Hallomás szerint azonban innen m inden, a’ mi csak 
valami értékkel birt, a’ szardíniái földre vitetett által. Dec. 
27kén érkezett Bernbe a’ luzerni országgyűlési követség dr 
Steiger és Meyer urak személyében. —  Közelebb vizsgálat
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után kitűnt, mikép a’ szövetségi sergek vesztesége a’ külön- 
frigygyeli hadakozásban 60 halott ’s 258 sebesültből álla. 
Történetesen vagy könnyűden sebesültek ezen számba nem 
foglaltatvák. Wallisban az ideiglenes kormány azon indítvá
nya, miszerint a’ nagytanács kebléből azon tagok, kika’ szö- 
vetséggyülési határzatok elleni lázadásra ingereltek,kizáras
sanak, elvben jóváhagyatott ’s tüstint végre is hajtatott. Du- 
four tábornok a’ foglalási sergek számát lassankint minde
nütt csökkenti. Január középéig valamennyi katona a’ meg
szállottkantonokból ismét hazájába viszszatérend.

Dr. Steiger (a ’ szabadcsapatok sorából egykor a’ lu
zerni conservativek által annyira üldözött egyed) és nép
szószóló Meyer dec. 24kére várattak Bernbe, mint szövet- 
séggyülési képviselők Luzern kanton részéről. Elindulása e- 
lőtt az előbbi még néhány javaslatot tőn a’ kormánytanács- 
ban (mellynek ő is tagja) a’ pénzügy annyirakivánt és szük
ségessé lett emelésére. Dr.Steiger,a’gyökeresdiek által an
nyira kedvelt ’s befolyásdus férfiú képviseltetése következ
tén Luzern kanton szelidebb rendszabályokra véli az ország- 
gyűlést a’ráhárított hadi költségeket illetőleg bírhatni.— Az 
újon választoltwallisi nagytanácsban a’ gyökeresdiek 50, a’ 
conservativek 35 szavazatot számlálnak. A’ badi költségek 
nagy részében elmarasztatott sz. bernárdi barátok irányábani 
bánásmód sok oldalról határozott roszszalást támasztott. Ki 
nem ismeri hasznosságát ama havasi szerzeteseknek, kik 
segédkezet nyújtanak nem egy szerencsétlen vándornak ama 
magasokon? A’ sz. bernárdi kolostor nem gazdag ’s a’ ba
rátok ünnepélyesen tiltakoznak a’ gyökeresdiek illy eljárása 
ellen. —  Milánói levelek szerint Salis Soglio tábornok ’s 
más különszövetségi hadi tisztek alkalmazást n y e r t e  k az 
ausztriai hadseregnél; nemkülönben Siegwart Müller ’s e -  
gyéb szökevények állítólag polgártiszti állomásokat nye- 
rendnek.

Dec. 24kei határzata szerint a’ luzerni kormánynak sz. 
Orbán kolostor 500, a’ münsteri zárda 400, többien öszsze- 
sen 100 ezer frankot valának hadi költségül 14 nap alatt 
fizetendők.

A’ szövetséggyülés dec. 23kán hoszszasb szünet után 
ismét megnyittatolt ’s előleges tanácskozások folytak a’ kü
szöbön álló teendők fölött.

TÖRÖKORSZÁG. A’ görög kormány lealázta magát 
sajnálkozása kifejezésére Mussurus ikövetiránt az ismeretes 
görög udvari bálesemény miatt,’s késznek nyilatkozók akár- 
melly török köveinek, magának Mussurusnak is elfogadására. 
A’ porta megelégülését jelenté ki e’ fölött ’s a’ villongás 
megszűntét azonnal tudatá a’ nagyhatalmak képviselőivel. 
Mussurushoz pedig parancsot bocsátott, —  miszerint tüstint 
útra készüljön Athene felé. Még nem tudni: vájjon Mussurus 
Athénben marad é valósággal.

CHINA. Cantonban minden nyugalmas volt. Sir John 
Davis Hongkongot Vulturo kir. gőzösön nov. 6kán odaha- 
gyá ’s egy udvari rendkívüli megbízatással Cochinchinába 
ment, Ringdove hadi gőzös kíséretében. A’ kiküldöttnek e- 
gyébiránt nem sikerült a’ cochinchinai királylyal értekezés, 
vagy legalább csak léphetés Hue fővárosba; noha különben 
mi sem hasonlíthat a’ majd szolgaisággal határos udvari
asság és megelőzéshez, mellyet iránta valamennyi főhatóság 
tanusita. Nyilván nagy félelembe estek,miután a’ nem rég 
francziáktól tapasztalt bánásmód még fris emlékezetükben 
van. Sir John Davis 17 napot tölte ott akudozás-nyitási kí
sérletekben, de siker nélkül kényszerült viszszatérni. Meg
jegyzendő egyébiránt, miszerint azon időtájban a’ partvidé
ket esőförgeteg látogatá vala,a’ szakadatlanul hullott eső az 
egész környéket elárasztá. — A’ cantoni piacz pangott ’s az 
ország belsejéből mit sem vártak.______________________

4848.
Hirdetvény. tartandó nyilványos árverés utján í848ki május

A’nagyméltóságu magyar kir. udv. kincs- lső napjától kezdve 6 egymásután következő 
tár rendeléséből közhírré tétetik, hogya!megü- esztendőre haszonbérbe adatni fog — mellyre 
rült esztergami érsekséghez tartozó, Esztergám ezen hajóhidat kibérleni szándékozók, a’szüksé- 
é s Párkány közt fekvő egészen uj állapotba he- ges magok vagyonáról való hiteles'bizonyitvá- 
/yeztetett dunai hajóhíd, hozzá tartozó épületek- nyokkal, és 1080. pengőforint bánompénzzel el
kel és szerekkel 1846ik észt. január 31kén(har- látva megjelenni ezzel hivatalosak, egyébkint a’ 
minczegyedikén) Esztergám!)an|az érseki város- szerződési feltételek előlegesen is a’ fen kijelelt 
ban levő uradalmi irodában délelőtti 10 órakor helyen megtekinthetők. ' 1— 3

Árverési hirdetvény. j tergamban a’ számtartói irodában, nyilványos
A’ főméit, magyar kir. udvari kincstár ren- , árverés utján 1848dik april ljétől 23/< egymás 

deléséből ezennel közhírré tétetik, hogy Eszter-(után következő eszt.re a’ legtöbbet ígérőknek 
gam város mellett a’ szent györgy-mezei h a tá r- . haszonbérbe átengedtetni fognak, 
ban levő, Határbánya nevű, valamint a’ guttai! Bérleni kívánók a’ fen kitett napon és he- 
érseki uradalomban Tardos helység határához lyen, hol a’ szerződési kötelezések is megtekint- 
lartozó lOik számú kőbányák; nemkülönben az hetők, Szent-györgy-mezőre nézve 15 pengő 
Esztergám érseki uradalom Bajót helysége ha- j forint,1Tardosra nézve 20pforint, ésBajótranéz- 
tárában levő fazekas-föld használhatása 1848ik ve 5 peng.forint bánatpénzzel ellátva jelenjenek 
észt. január 31kén (harminczegyedikén) Esz- m eg.______________ 1—3

n y o s s á g  czimű politikai munkája, mellyre Pesten, az említett könyvárusoknál, február lső 
napjáig 2 ft. 30 krral. pengő előfizethetni, azontúl 3 p.ftért bolti áron lesz kapható.

G a b o n a á r  v á 11 ó g a r a s o k b a n.

Pesten , 
Pozsonyban, 
Zágrábban, 
Győrött, 
Mosonyban, 
Miskolczon, 
Baján ,

jan.

dec.
jan.

dec.
N -Szombaton, jan
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KP,

jL pesten Hartleben Konrád Adolf és Altenburger bizományos könyvárusoknál, 
öze pével megjelenend Á b r á n y i A l a j  o s na k , három részben Ma g y a r  AIkomár közepével

feb-
t V ÓL—

Előfizetni elkésteknek teljes számú példánynyal szolgálhat meg a
D u n a v i z á l l á s :  Budán, jan. 8kán 3' O ' 0 " ' az 0 fölött.

s z e r k e s z t ő s é g .



M ■ , —i ^ =T " ^ T ^ r =̂ é e v s z e r :  t. i a* J c 1 é n k o r vasárnap kedden és csütörtökön; a’ Tár s a l kodó  pedig pénteken, mindegyik minden ízben egyegy íven. Előfizethetni helyben 7  s z e r -  
S f - f k  “d ö t  aj o osnál un* utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyf’haz első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokLa kiván- 
keszto s kiadó t u l a j a bécgi cs> fóp08tahivataf  utjan történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenfele hirdetveny fölvétetik ’s pontosan es jutányosán kozoltet.k.
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Előfizetni elkésteknek teljes számú példánynyal szolgálhat mé

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Megtiszteltetések és előlép
tetések. O r s z á g g y ű l é s :  kerületi tanácskozásoka’ magyar nyelv- 
és nemzetiségről; petitiók, a’ verificationalis válaszlvány jelentése ’stb. 
Budapesti napló. — T ö r v é n y h a t ó s á g o k :  Heves és külső Szol
nok vgye országos utasítási és közgyűlése.)

K ü l f ö l d .  (Ausztria , Amerika, Francziaország, Németország, 
Olaszország .)

Értesí tő.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Ő cs. ’s ap. kir. fels. az erdélyi udv. főkanczellárhoz küv. 

legfelsőbb kéziratul levelet méltóztatott legkegyelm. intézni: 
,Kedves b. Jósika! A’közelebb lefolyt erdélyi országgyűlés alatt 
olly lényeges szolgálatokat tett ön nekem ’s az országnak, hogy 
én ezen alkalommal, midőn az említett üdvös állapot előmozdí
tására különös hatálylyal munkált férfiak iránt méltánylásom 
bizonyitványit adom, egyszersmind örömmel nyilatkoztatom ki 
teljes inegelégiilésemet önnek sikerrel koronázott fáradozásai 
iránt.“ B é c s , január lOén 1848. F e r d i n a n d .

(3 cs.’s ap. kir. felsége f.hó lOén kelt saját kézirata folytán 
T e l e k i  József gróf erdélyországi kormányzót az ausztriai cs. 
Leopoldrend nagy keresztjével,—ugyanakkor az erdélyi ország
gyűlés elnökét b. Ke mé ny  Ferencz b. tit. tan. az ausztriai Leo
poldrend középkeresztjével; gr. L á z á r  László tartományi kan- 
czellárt és B e d e u s Józseffőtartományi-biztost bel.titkos taná
csosi czimmel; — dobokai főispán ’s kormányszéki tanácsos b. 
J ó s i ka  Lajost sz. Istvánrend kis keresztjével; alsó-fejérme- 
gyei főispán b. B á n ffy Miklóst és kir. hivatalos gr. Be t h l e n  
Domokost az ausztriai cs. Leopoldrend kiskeresztjével, erdélyi 
törv.székí ülnök S z e n t i  v á n y i  Dánielt’s középszolnoki alis
pán B á l i n t  Eleket kir.tanácsosi czimmel díjmentesen diszesi- 
teni — Szamosujvár város volt országgyűlési követét J a ka b  
Bogdánt pedig Erdélyország nemesei közé igtatni legkegy. mél- 
lóztatott.

A’ nm. magy. kir. udv. Kamara D é ry  István előlépteté
se által ürességbejött muhii kamrai ispánságra M a r k o v i c h  
Imre diósgyőri kamrai ispánt saját kérelmére helyezte át; a’ tur- 
dosini sólnvatalnál megürült mázsálói állomásra G y u r c s i k Ká
roly ottani díjtalan gyakornokot; a’szigeti só-szállitó hivatalnál 
megürült első mázsamesteri állásra S z e n t g á l y  János má
sod mázsamestert ’s ennek helyére Ba j z á t h  Andor nyugal
mazott szállító tisztet ’s végre az ó-kemenczei erdőszi állomásra 
P o k o r n y Antal gyakornokot alkalmazá.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
31 d. k e r ü l e t i  ü l é s  j a n u á r  8án kezd. 9 V2 óra

kor. Elnökök: Szentiványi Ödön (Liptóm. k.) és Szentiványi 
Károly (Gömörm. k.) Jegyző: Szabó M. (Vasm. k.) (Tárgy: 
magyar nyelv és nemzetiség.) A’ tegnapi országos ülés ha
tározatából viszszautasitott magyar nyelv és nemzetiségi ügy
nek újólag tárgyalása végett nyittatván meg ezen kerületi 
ü lés, S z a 110 p e k Lajos (Szerém. k.) hivatkozva újabban 
nyert utasítására és az 1715: 120. tcz említése mellett vitat
ja, hogy a’ nyelv dolgábani intézkedés joga a’ kapcsolt ré
szekre nézve azok tartományi gyűlését illeti; mi okból a’ m. 
nyelv tárgyábanitjavaslatot nem kívánja kiterjesztetni a’kap- 
csolt részekre. Illy értelemben nyilatkoznak,egymásután szót 
emelve, Károlyváros, Pozsega és Varasd városok követei, 
kik az 1844: 2. tcz. által eléggé biztosítva látván a’ magyar 
nyelvet a’ kapcsolt részekben, az előfekvő tjavaslatban a’ 
kapcsolt részekre vonatkozó uj rendelkezéseket ellenzik.Mire 
Jr* E l n ö k s é g :  Javasolván, hogy §onkint tárgyaltatnék 
a’ (javaslat,— B ó n i s Samu (Szabolcsm. k.) előbb a’ fölirá- 
si javaslatot óhajtaná fölvétetni,hogy a’ netaláni egyes kivá— 
natok azonnal előterjesztethessenek, miután többféléi hely
benhagyás nyilványittatott, k e r ü l e t i  j e g y z ő  fölolvasá 
a’ fölirási javaslatot. T ö b b e n :  „maradjon, maradjon.“

L ó n y a y Gábor (Zemplénm. k.)megjegyzi, hogy e- 
zen fölirási javaslat szerkezetének változnia kell, mihelyt a’ 
törvény nem marad általányosságban; egyébiránt nagy kér
dés: vájjon lehet é általányos törvényt hozni ?

G o l d b r u n n e r  Sándor (Selmeczvsi k.) megérint
vén a’ (javaslat 3ik §át, a’ magyar mint oktatási nyelvet il
letőleg kivételt kívánna tenni a ’ selmeczi bányász-akadé
miára nézve, miután egyrészről a’ bányatanokban a’ magyar 
nyelv még eléggé kiművelve nincsen , más részről pedig ez 
intézetnek, mellyet minden nemzetiségbeliek,németek, fran- 
CZiák, schweiziak, sőt amerikaiak is látogatnak, tekintélye, 
Ilire és hatása csökkenne, de azon pénz is, mellyet eddig a’ 
külföldi tanulók az országba hoznak, minthogy ezek a’ m. 
nyelv által elzáratnának, hazánkra nézve elveszne.

E l n ö k s é g :  „Legjobb lenne Pestmegye követe teg
nap előadott kivánatai nyomán folytatni a’ tanácskozást.“

K o s s u t h  Lajos egyetértvén Szabolcsm. követével, 
miszerint az egyes kivánatok e z alkalommal volnának elő-

adandók, az imént szólott selmeczvárosi követhez fordulva 
a’ dolog siettetése szempontjából is, bizonyos rendet kíván
na tartani, és a’ tjavaslat 3. §át csak majd, mikor sorra kerül, 
tárgyaltatni. A’ zempléni követ fönebbi beszédére megjegyzi 
szóló, mikint egyes kivánatok a’ törvény általányosságban 
leendő szerkesztésének útját nem állják, mert vagy sére
lemképen adatnak elő, és akkor a’ felírás motivatiójaul szol
gálhatnak, vagy pedig inditványi alakban ’s ez esetben a’ma
gyar nyelv á l t a l ány os behozatalát rendelő törvényben szinte 
czélt érnek. Szólónak is vannak egyes kivánatai, vagyis inkább 
sérelmei e’ tárgy körül; és pedig következők: l )  hogy az 
1844: 2ik t.cz. 9ik §a ellenére az oktatási nyelv nem min
denütt magyar; 2) hogy a’ magyar nyelv a’ határőrvidéken 
nem bir diplomatikai tekintéllyel és nem tanitlatik. 3)végre, 
hogy a’ magyar nyelv terjesztésére czélzó társulatok a’ kor
mány részéről eltiltattak.

01 g y ay Titusz (Pozsony m. k.) nincs azon helyzetben, 
hogy küldőji részéről olly eseteket terjeszthetne elő, mellyek 
világos törvények megsértésére mutatnának, csak annyit vél 
megemlitendőnek,hogy ezenfelül a’ kormány által mi sem té
tetett, de igenis tapasztaltainak hátralépések, mint ezt a’ só- 
hivataloknál létező német czéduláktanusitják.Egyébiránt szóló 
Pestmegye követével, az általa felhozott három rendbeli sé
relemre nézve egyetért, azonföliil csak azt kívánja megemlít- 
tetni, hogy a’ görög n. e. vallásuak valláskönyvei országos 
költségen magyarra fordlltassanak.

J u s t h  József (Turóczm. k.) megnyugszik a’ felírás ál
talányos szerkezetében annál is inkább, minthogy az általá
nyosság már határozattá is lett. L ó n y a y M. (Beregm. k.) és 
B a l o g h  K. (Győrm. k.) szinte az általányos felírás mellett 
akarnak maradni. Bőn is S. (Szabolcsm. k.) felszólalni készül,

E l n ö k s é g :  „Tán szavazni lehetne: vájjon általányos 
legyen é a’ felírás vagy nem?“ —

Bőn is S. (Szabolcsm. k.) Figyelmeztetvén az elnök
séget, hogy jövőre szavát ketté ne vágja végzés-kimondásá
val, úgy tartja: hogy épen a’felirásban volna helye a’ részle
tek elősorolásának, azért ’s miután már legelőször is az ha
tároztatok, hogy a’felirás részletben, a’ t.javaslat pedig álta
lányosságban legyen szerkesztve, a’ legelső végzést fen- 
kivánván tartani, a’ részletes kivánatoknak feliráslag leendő 
előterjesztése mellett szavaz.

S i mo n  J. (Sopronym. k.) Bajos helyzetben látja magát 
reciprocitás iránt tett indítványára nézve, miután, noha illőnek 
tartotta volna, hogy arról a’ felírásban említés legyen, ez in
dítványától dec. 22én elállolt a’ rr. kivánatára, kik szólót az
zal az egyes kivánatok előterjesztése alkalmára utasították. 
Azért szóló most, nem tudván mi okból utasittatott tulajdonkép 
a’ kerületbe viszsza ezen ügy,minthogy kivánatát az országos 
ülésben el nem mondhatta,kéri a’rr.ket,mondanák m eglehet é 
indítványát, a’ nélkül hogy szerénytelenségről vádoltathassék, 
most előadni? ha igen, úgy szóló előlerjesztendi azt.

Bi r ó  Imre (Aradm. k.) előadja kivánatát, miszerint az 
aradi oláh praeparandiákban a’ magyar nyelv használtassák.

K ö v é r  G. (Hajduker. k.) Hajlandó volna ugyan a’ fel
írást általányosságban szerkesztve elfogadni, de attól tart, 
hogy ez által gyakorlatilag nem fejtethetnek ki eléggé az 
egyes esetek,’s csak papiroson marad a’ törvény. Kíván tehát 
részletekbe bocsátkozni annál inkább, minthogy küldőinek is 
vannak egyes kivánataik: igy a’ görög n. e. vallási könyvek 
magyarra fordíttatása, a’ hivatalos hirdelvényeknek kizárólag 
magyar lapokba igtatása és a’ magyar körirásu pecsétek ál
talányos használása.

T a r n ó c z y  Kázmér (Nyitram. k.) Kivánvámhogy a’ 
kerületi ülések tekintélye megovassék, az uj praxist, minél
fogva e’ tárgy ismét a’ kerületi ülésbe hozatott viszsza, nem 
helyeselheti; mert hova vezetne az, hogy ha egyik pártnak 
indítványa megbukik, az a’ tárgynak újabb fölvételét köve
telhetné. A’ kerületi határozatnak sérthetlenül kell állani, 
vagy ha egyik pártnak szabad azt megsérteni, úgy a’másik- 
nak is szabad. Ennélfogva, miután a’ fölirás állalányossága 
már határozatba me n t , szóló Turóczmegye követével kezet 
fogván a’szerkezetet változatlanul kívánja megtartatni. El
lenben As z ta  los Pál (Mármaros 5.) sikert óhajtván,a’ föl
irás részletessége mellett szavaz.

J u s t h  József (Turóczm. k.) Az ügy mostani stádiu
mában meggyőződik arról, mikép csakugyan igazsága volt, 
midőn mondá, hogy e’ tárgyat, fontossága miatt, pár óra 
alatt eldönteni nem lehet. Most az a’ kérdés; vájjon m eg-

g a’ s z e r k e s z t ő s é g .

tartatik é általányos szerkezetében a’ fölirási javaslat?“ —
S z e n t k i r á l y i  Móricz (Pestm. k.) Azok kivánata, 

kik e’ tárgyat a’ kerületi ülésbe viszszahozatni javasiák, igen 
méltányos volt;m erta’ kerületi ülésben nagyon sietvén,a’rr. 
a’ fölirás főelveihez nem is szólották,hanem mindjárt a’szer- 
kezethez, és ez okból az ügy még kimerítve nem volt.Teg- 
nap mi sem határoztalván érdemleg,a’ dolog viszszaesik ma
ga eredetére; min nem kell bámulni, miután múlt országgyű
lésen is többféle szerkezet készíttetett a’ magyar nyelv kö
rül. De szóló nem hiszi, hogy e’ viszszavétel által a’ kerüle
ti ülés tekintete megsérült volna, mert csak abban van a’ 
főkérdés: hogy végtére miben állapodnak m ega’ rk.Ennél
fogva szóló elfogadja a’ szerkezetet, a’ mint van, de ha va
laki azt keveselné és többet kíván, ahoz áll; ha részletek kí
vántainak, szóló szívesen áll el javaslatától és beléegyezik.

E l n ö k s é g :  Most tán már szavazhatnánk.
Gr. Fo r gácl i  Ágoston (pozsonyi kápt. k.) Egyetért

vén Nyitramegye követével, uj országgyűlési praxisnak tart
ja, hogy valamelly tárgy az országos üléstől minden ok nél
kül elvonathassék, és a’ kerületi ülésbe utasittalhassék, mit 
óvás nélkül elhallgatnia nem lehet. Illy eljárás megfosztja az 
országos üléseket eddigi kevés tekintetöktől is,és nagy idő
vesztéssel jár. Szóló tehát nem kíván részletes fölirást.

D u c h n o v i c s  Sándor (eperjesi g. e.kápt. k.) A’gö
rög e. valláskönyvek magyarra fordíttatását, sőt lithurgiá- 
bani használhatóját lehetségesnek ugyan, de nem tartja rög
tön létesithetőnek, mert ehez még canonisatio szükséges, 
melly a’ római szentszék által helybenhagyandó. Azért szóló 
nemcsak az érintett könyvek magyarra fordításába egyezik, 
hanem azt is kívánná, hogy a’ törvényhozás intézkednék, 
miszerint e’ könyvek cannonizáltatása, azok használhatóvá 
tétele végett, a’ kormány befolyásával eszközöltessék.

Se b e s t y é n  Gábor (Veszprém m. k.) Következetes 
akarván maradni általányos felíráshoz járu l.—

B a b a r c z y  Antal(Csongrádm. k.)megemlíti, mikintő 
azt kívánta volt, hogy a’ részletek tárgyalása után szerkesztes- 
sék a’ felírás, de ekkor a’ többség által elüttetett; most Pest
megye ismét részletesen akarja, miért is e’ tárgy a’ kerüle
ti ülésbe viszszahozatott. De ezen eljárást szóló nem fogja 
fel ’s ez okbul Nyitramegye követével szavaz.

B ó n i s Samu (Szabolcsm. k.) Nem Pestmegye, hanem 
szóló részéről kivántatott a’ részletesség. De szóló ez eljá
rásban újat nemtalál, mert ez már sokszor igy történt; e- 
gyébiránt ha ezen praxis olly veszedelmes,miért nem szólalt 
fel tegnap a’ pozsonyi kápt. követe? a’ tett óvásra szóló 
megjegyzi, hogy contradictione nihil obstante az ügy bizony 
tárgyaltatni fog.

Ko s s u t h  Lajos csudálatosnak tartja, hogy a’ pozso
nyi kápl. követe leczkézni akarja e’ táblát, pedig a’ diaetalis 
praxis azon kalendáriomból nem tűnik ki, mellyben a’ czim- 
zetes püspökök állanak, de annak ismérete a’sz.lélek inspira- 
tiójából sem szereztethetik meg. Szóló a’ nyitrai követ véle
ményében nem osztozik, miután nem egyszer történt m ár, 
hogy midőn a’ vélemények az országos ülésben annyira di
vergálnak , hogy egyezség nem egy hamar reméllhető, —  
a’ tárgy bővebb megvitatás végett kerületi ülésre hagyatik. 
Egyébiránt itt szem előtt kell tartani, mikép nem elvi kérdés 
forog fen, a’ kk. és rr. párlszinezet nélkül mindnyájan kí
vánják a’ m. nyelv terjedését, —  hanem csak a’ létesítés 
módja van kérdésben. Sz ó l ó  a’ részletességre nézve elég— 
ségesnek tartja azI843ki dec. l l r ő l é s  1844: nov. 8ról tett 
felirásokrai hivatkozást, mint ezt a’ felírási javaslat mutatja, 
egyébiránt mindenkinek egyes kivánatát is kész volna telje
síteni. —

L ó n y a y  Gábor (Zemplén) Szeretné tudni: miért ho
zatott viszsza tulajdonkép ez ügy a’ kerületi ülésbe; ha azért, 
hogy némelly egyes kivánatok előadathassanak, szóló a’ ke
rületi ülések tekintete megóvására kimondatni kívánná,hogy 
az előbbi határozat alapul fentartatik.

Z s a r n a y  Imre (Tornám, k.) Tekintvén, miként kel
lett a’ nemzetnek előbbi években nyelve és nemzetisége mi
att küzdeni; miként ez ügy körül mindig csak e g y e s  kérel
mek és előterjesztésekre szoritkozott, szóló nem kíván az e- 
lőbbi országgyűlések nyomán maradni, az általányosság el
vét pártolja ’s úgy tartja, hogy e’ mellett a’ nemzetre nagyobb 
nyereség háramlik. Azért is kíván általányos felírást és tö r
vényt, mert nemcsak a’ nyelv, hanem a’ nemzetiség is van 
benne érdekelve.
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Bí ró Imre (Aradm. k.) A’ pozsonyi káptalan követé
nek capacitatiójára megjegyzi, hogy ezen ügy azért hozatott 
ide viszsza, mert a’ rrk érdemleges módosításokat akarnak 
abban tenni,ismételve figyelmeztetvén a’ rrketaz aradi oláh 
praeparandiák állapotára.

Ba ba r c z y  Antal (Csongrádm. k.) Tudja ugyan hogy 
Szabolcs követe kívánta először a’ részletességet, de Pest 
követe is illy értelemben nyilatkozott, midőn imént három 
rendbeli sérelmeit említette.

E l n ö k s é g :  A’ többség a’ felírásnak általány osság
ban maradandó szerkezete mellett nyilatkozván, a’ végzés o- 
da mondatik ki.

K o s s u t h  Lajos. Az e’ lapok 3ik számában olvasha
tó törvényjavaslat 3dik Sál akinl kívánja módosíttatni, hogy 
az elemi iskolák oda ne értessenek.

K e n d e  Zsigmond (Szatmárm. köv.) iskolák helyett 
„köznevelő intézeteket“ kívánván ten n i,

K o s s u t h  Lajos megjegyzi, hogy e’ két kifejezés egy
re megy; mire szóló a’ 3dik Snak fönebbi javaslata szerint 
leendő szerkezetét ekkint adja elő : ,,3dik §. A’ tudományos 
köziskolákban az oktatási nyelv kirekesztőleg magyar leend, 
az elemi iskolákban pedig, hol a’magyar nyelv minden eset
re tanittassék, annak közoktatási nyelvül behozatala iránt a’ 
körülmények tekintetbe vételével az illető hatóságok ren- 
delkezendnek.“

B a b a r c z y  Antal (Csongrádm. k.) ezen záradékol: 
„az illető hatóságok meghallgatása mellett“ a’ szerkezet
be tétetni.

K o s s u t h  Lajos megjegyzi, miként bizonyos pol
gári és egyházi hatóságokat szándékosan nem akart említe
ni; mert a’ protestánsok iskoláira felügyelő hatóság ők ma
g o s a ’ katolikusoknál máskint van, szóló pedig senkit tör
vényesjogában ezáltal korlátoztalni nem akarna.

B ó n i s S. (Szabolcsin, k.) nézete szerint a’ Csongrád 
megyei követ azért kívánja a’ fönebbi módosítást, mert a’ 
helytartótanács befolyását veszélyeztetve látja. Szóló mind- 
azáltal ama záradékot kihagyatni kívánja, nagyobb biztos
ságot látván ekkép megalapítva. Egyébiránt szóló a’ hely
tartótanácstól a’ felügyelési jogot elvonni nem akarja.

As z t a 1 o s Pál (Mármarosm. k.) az előtte szóló néze
teit magáévá teszi.

B a b a r c z y  Antal (Csongrádm. k.) Miután helytar
tótanácsot nem említett, helytelennek látja Szabolcsm. követ 
észrevételét; szóló azon záradékot azon okból javasolta, —  
mert tudja,hogy a’ törvényhatóságok mellett is áll fen az is- 
kolákrai felügyelés joga. Azért kívánja mint fölebb —

D a r ó c z y  Zsigmond (pécsi kápt. k.) A’ 3ik §t vál
tozatlanul kívánná meghagyatni, mert a’ nép előbb tanulná 
meg a’ magyar nyelvet; ha azonban az uj szerkezet fogad
tatnék el, a’ szó „mindenesetre“  helyett „kötelezőleg“ szót 
javasolja tétetni. E ’ mellett megjegyzi szóló, hogy plébánus 
korában hány gyermekkel tanultatta meg a’ magyar nyelvet.

B ó n i s S .  Ha a’ hatóságok csongrádi követ indítvá
nya szerint kihallgattatnak, mi sem fog történni; azért jobb, 
ha úgy marad a’ szerkezet, a’ mint az Pest megye részéről 
javaslatba hozatott, annál is inkább, mivel Csongrád követe 
czélzatát oda látja irányzottnak szóló, hogy ez utón a’ hely
tartótanács a’ hatóságokkal correspondentiába hozassék.

Több részről hallatszott rövid capacitáló felszólalások 
következtiben, mellyek közben K o s s u t h  Lajos kijelenté, 
miként ő azért nem fogadhatja el a’ csongrádi javaslatot, 
mert nem kívánja a’ megyéket, mint az érdeklett törv.hatósá- 
gokat annyira degradálni, hogy azok csak meghallgattassa- 
nak —  a’ 3ik §ra t. i. K. L. által javaslóit szerkezet, pécsi 
káptalan követének módosilványa szerint fogadtatott el.

Kos s u t h  Lajos tegnap telt javaslatára hivatkozva, a’ 
4ik §ra megjegyzi, hogy több észrevételei vannak azon szem
pontból indulván ki, hogy a’ magyar tengerpart más intéz
kedést kíván, mint a’ slavoniai megyék, minthogy a’ körül
mények is különböznek. Ennélfogva a’ t.javaslatot egy uj §al 
óhajtja megbővittetni, illy tartalommal: „9ik§. A’ m.tenger
melléken pedig, a’ 6, 7, és 8ik §§ban foglalt kivételek ese
teiben, mig a’ törvényhozás máskint nem rendelkezendik, az 
ott eddig ís gyakorlatban volt olasz nyelv használata meg- 
hagyatik.“ S m a ich  Bertalan (buccariik.) azon észrevételei 
folytában, hogy a’ magyar tengermelléken nem mindenütt az 
olasz, hanem a’ latin nyelv is használtatik— B ó n is  Samu 
(Szabolcs) fönebbi szerkezetből az „eddig is gyakorlatban 
volt“ szavakat kihagyatni,— S z a b ó M. (Vasm. k.) pedig oily 
kifejezést kíván, miszerint: az olasz nyelv e d d i g i  használata 
fenhagyatik.

P r i v i c z e r  István (fiumeik.) Miután kérte, hogy Fiume 
kivételes állása iránt a’ rr. méltányosak legyenek, örömest ta
lálkozik a’ pesti követ inditványával’s némi tájékozásul kifejti, 
miként fiumei kerület némelly hatóságinál az olasz,másoknála’ 
latin nyelv használtatik, beszéde végén oda nyilatkoz ván,hogy 
Fiume diplomatikai állása szerint Horvátországhoz nem tarto
zik, hanem közvetlen a’ magyar sz. korona alatt áll.

F o d o r  Károly (Torontálm. k.) nézete szerint az olasz

nyelv ,.az eddigi gyakorlat szerint“ volna meghagyandó,—  
B u b r a v a y  János (Szerémm.k.) tiszteli a’ magyar nyelvet, 
de a’ három slavoniai megyére nézve engesztelő intézkedést
kiván.__OsegovichM etell(Horvátor. k.)Nemszólalt volna
fel, ha Fiume követe nem állítja vala, hogy fiumei kerületHor- 
vátországgal kapcsolatban nincs. Ez állításnak szóló egyene
sen ellenmondani kénytelen’s indokul hivatkozik az 1777ben 
kibocsátott kir. rendelvényre, melly által Fiume egyenesen 
Horvátországhoz csatoltatván, e’rendelvény ellen annak ide
jében észrevétel nem tétetett.

Bó n i s  Samu szinte kívánván, hogy Fiumére nézve ki
vétel tétessék, pártoljaa’pesti javaslatot, de nem osztozik azok 
véleményében, kik Fűimében a’ latin nyelvet is meghagyatni 
akarják; hanem egyenesen olasz nyelvre volna szorítandó a’ 
kivétel.— Sm a i c h Bertalan(Buccari)megjegyezvén,hogy a’ 
tengermelléknek háromféle hatóságinál, úgymint fiumei kor
mányszék, buccarii kerület, és kincstári kerületnél az olasz 
nyelv mellett a’ latin is használtatik, odanyilatkoztatja ki óhaj
tását, hogy a’ fiumei kerületben addig hagyatnék meg az olasz 
nyelv, m ig  Horvátországban a’ l a t i n nyelv-használás 
megengedtetik.

Ko s s u t h  Lajos ohajtanamár egyszer azon szerencsés 
helyzetbe jönni, hogyHorvátország részéről ne tapasztaltat
o k  ellenzési szellem,midőn követei,mondassék akármi,terri- 
rialis bajaikkal lépnek elő; mikor lesz ennek már egyszer 
vége?Miután egy néhai spalatrói archiadaeonus 7 százados 
chronicájában azt olvasták , hogy Kálmán király Horvátor
szággal pactum conventumottett,neki állanak és örökké vi
tatják, hogy tartományi gyűlésünk illyen amollyan hatalom
mal bir, és municipalis jogaikra hivatkozva szüntelen protes
tálnak. Aztán még hisztoriai adatokra is hivatkoznak; de ha 
már ezt teszik, tegyék egészen, ne szakítsanak ki valamit kö
zepéből a’többit elhallgatván; mondják el egészen a’ M.The- 
rezia általi reincorporatio hisztoriáját,mellyből kitűnik,hogy 
csak a’ hatóságok rendezetlen állapota miatt csatoltatottH.- 
országhoz Fiume, mellyről a’ kir. helytartó tanács egyenesen 
azt mondotta, hogy Horvátországhoz nem tartozik. Az 1832. 
országgyűlési irományokban eziránt több nyilatkozat,még a’ 
boldogult nádor véleménye is foglaltatik.— Szóló Fiume ke
rületétől egyébiránt több méltányosságot várt volna, aztt.i. 
hogy midőn beldolgairaaz olasz nyelv meghagyatni czéloz- 
tatik, ők viszont a’ magyar törvényhatóságokkal ne kívánja
nak más, mint magyar nyelven levelezni. Olly állapotban van 
az ember ezen mindenféle elvekre nézve, hogy nem tudni, 
mellyik oldalról védelmezze magát. Sokat hallani Pozsega, 
Verőcze, Szerémmegyéknek Magyarországhoz— sokat Hor
vátországhoz tartozásukról, de nem figyelnek az illetők az 
1S32 óta fenálló országgyűlési praxisra, miszerint e’ me
gyékről sem az nem mondatik, hogy Magyarorsz.hoz, sem az, 
hogyHorvátországhoz tartoznak,hanem ezen territoriális kér
dés végelintézése még csak váratik. Egyébiránt a’ törvény- 
könyvből inkább azt lehet kihozni, hogy ezen három megye 
sohasem tartozotlHorvátországhoz; és csudálatos hogy épen 
Szerémmegye részéről tétetik az iránt igény; noha az 1715: 
1 18 tcz. alsó Szlavóniára külön rendelkezik ’s a’ conűnialis 
ac-ták is mást mutatnak. Szóló annak tanúságaid, hogy ezen 
territoriális kérdés még tisztába hozva nincsen, említi a’ hor
vátországi itélőmester eljárását, ki mindkét részt,—  az egyik 
megóvására mondván,,,salva iurisdictione regni“ a’ másik 
megnyugtatására oda Írván, „salva iurisdictione báni“, böl
csen ki tudta engesztelni. AkkorHorvátországban az engesz
telő szellem uralkodott, de az idők változtak. —  Az 1715: 
120 tcz. történetét illetőleg megemlítvén szóló, hogy azt a’ 
mágnások és nemesek közt támadt viszálkodások alkottatták, 
megjegyzi, hogyha ezen törvényen alapulna a’stalutarius jog, 
az igen szűk korlátok közé volna szorítva. Arranézve mit Ve
rőcze követe monda, hogy a’ tartományi gyűlésnek volna 
egyedül joga a’ nyelv tárgyában intézkedni, szóló ez ügyet 
az élet parancsoló szükége szempontjából tekinti, ’s nem kí
vánhatja oda utasítani a’ nyelv dolgát, hol örökké viszálko
dások vannak. Midőn Verőczemegye rendei két óráig arról 
veszekednek: mellyik nyelv három közül a’ diplomatikai? ak
kor illő és szükség, hogy a’ t.hozás intézkedjék. Ezen viszál
kodások korlátozására czéloz az 1715 .120 . §ánakrendélete 
„de nonrecurrendo ad generalem regni Ungariae et partium 
eidem adnexarum diaetam, p r a e t e r  i t a  p r i m a  i n s t a n 
t ia ,“ Ennélfogva Verőczemegyének inkább meg kellett vol
na köszönnie’l,vényjavaslat 4ik §át, nem pedig ellene föllép
ni. Azonjavaslalát,hogy a’ 4ik §ba „használhatásában“ he
lyett „használásában“ tétessék, szóló tekintvén a’2ik § szerke
zetét, (melly tegnap figyelmét elkerülte) víszszavonja,—  A’ 
6, 7, és 8ik § iránt engesztelési szempontból akar intézked
ni, úgy, hogy ezen, pusztán nyelvet illető rendelkezés sem
minemű követelésnek uljét ne állja, és territoriális feszege- 
tésekre alkalom ne nyujtassék. Ennélfogva ha a’ „kapcsolt 
részek“ -kifejezés nem czélszerü, nehogy a’ már is tapasz
talható hódítási szellem ugyanott élénkittessék, e’ §§ban 
vagy Körös, Varasd és Zágráb megyék, vagy pedig Horvát
ország nevezetéi kellene használni. Az 5ik §nak a’ hivatalos

pecsét iránti rendelete alól szóló, mint már érinté,Slavoniát 
kivétetni javasolja.

t B a l o g h  K. (Győrm. k,) A’ pesti követ részéről in- 
ditványzott uj §ba e’ szavak „olasz nyelv“ után e’ szócs
kát „ is“  kívánná tétetni.

P r i v i c z e r  Islv. (Fiume k.) a’ horvátországi követ
nek válaszolja, mikép az I836ki országgyűlési irományok 
tanúsága szerint is Fiume mindig önálló volt.

A s z t a l o s  Pál (Márm. köv.) csudálatosnak látván, 
hogy mai időben, midőn az európai népek egyesülés felé 
törekszenek, Horvátország és Fiume közt ép az ellenkező 
irány tapasztalható, miután mindenik külön ország szeretne 
lenni, azt kívánná szóló, hogy a’ magyar tengermelléken az 
olasz nyelv meghagyásával, a’ latin helyébe,hol az használ
tatik, a’ magyar rendeltessék. —

E l n ö k s é g  jelentvén, hogy még sokan vannak felír
va, a’ tárgyalások jövő ülésben lesznek folytatandók. Ülés 
oszlása közben B e r n  á t h  Zs. ungi követ jelenti, hogy a* 
fenforgó ügy bevógeztóvel, indítvánnyal lépend fel a’ n é p 
k é p  v i s e 1 e t tárgyában. Ezzel a’ mai ülésnek vége lön. '

32ik k e r ü l e t i  ü l és  jan. lOén, kezdete 9 */2 órakor. 
Elnökök: P á z m á n d y  Dénes (Komáromm. k.) és Bükk Zs. 
(Borsodm. k.) Jegyző: S z a b ó  M. (Vasm. k.) (Tárgy: ma
gyar nyelv és nemzetiség iránti törvényjavaslat bevégzőleg. 
Petitio a’ „részek“ tárgyában.) Megnyittatván az ülés először 
szót emelt

O segovichM etell(H orvátorsz.k .) irigyliPestmegye 
2od követének állását és lelki erejét, ki miután a’ magyar 
nyelv iránt tett indítványát egy toldalékkal pótolni jónak 
látta ’s e’ végett ez ügyet a’ kér. ülésbe viszszavitetni javaslá, 
azonnal többséget nyert ’s bármikor szólaljon fel, türelmesen 
halgattatikki, mig szóló olly helyzetben van, hogylegigazsá- 
gosb követelései mellett is szemrehányásokat szenvedni kény
telen és soha sem lehet szerencsés háborittatás nélkül felszó
lalni, mint Pestm. követe. Méltányolja ugyan ennek tudományát 
és szónoki tehetségét, de ha ezt szólóval éreztetni akarja, ne 
tenné aztszemrehányólag, ne vádoljon hódítási vágyakról,ne 
hivatkozzék holmi régi krónikákra, melly utóbbi fegyverrel 
szóló is élhetne, állitván, hogy a’ magyar történet valami 
névtelen iró (anonymus) által készíttetett; de úgy van meg
győződve, hogy Horvátországnak jogai nem a’ spalatrói kró
nika, hanem százados törvények paizsa alatt állnak. Ezt előre 
bocsátván megjegyzi, hogy maga Pestm. követe sem vonja 
kétségbe,miként a’ kapcsolt részekre nézve lS36ban semmi 
megállapodás nemtörtént’s oda szorítkozik szavazatával,hogy 
miután most sem kíván intézkedést tenni a’ magyar nyelv iránt, 
a’ t.vényjavaslathoz egyáltalában nem járulhat. Ebbéli uta
sításának oka abban keresendő, hogy az 1715: 2 0 ik t.cz* 
alapján 1805ben hivatalos nyelvül a’ latin fogadtatott el a’ 
kapcsolt részekben, ennélfogva legszerencsétlenebb politi
kának tartja, a’ két testvér nemzet közti egyetértés helyreál
lítása tekintetébül olly eszközökhez nyúlni, mellyek ép ellen
kezőt képesek előidézni. Ismételve is kijelenti, hogy valamint 
Magyarország fentartja magának a’ nyelv iránti intézkedés 
jogát, ehez hasonló jog Horvátországotis illeti. A’ 6ik 7ik és 
8ikszakaszok iránt ismételve azt kénytelenmegjegyezni, hogv 
a’ kapcsolt részek holSlavonia hol Horvátország neve alatt ér
tettek. Ezen nevezés százados szokás után is törvényes lévén, 
nem látja át szóló, miért kellene azt a’ pestm. követ egyszerű 
akaratára megváltoztatni. Az 5ik§ratett indítványt szóló szinte 
nem fogadhatván el, küldőji részérül az egész t.javaslat ellen 
óvást tesz.

T e m e s v á r  v á r o s  k. Midőn a’ 14ik §ban a’ magyar 
tengermellékre nézve kivétel javasoltatott, ezt a’ következe
tesség elve kívánta, de midőn Pozsega, Verőcze és Szerérn- 
megyékre is kiterjesztetik e’ kivétel, ezt szóló a’ következe
tesség szabályival nem tartja megegyeztethetőnek, mert kön
nyen léphetnének föl egyéb tót megyék is hasonló követe
lésekkel, ’s miután Pest követe bebizonyítani tudja, hogy a’ 
nevezett három megye nem a’ kapcsoltrészekhez, hanem Ma
gyarországhoz tartozik, a’ megengedett kivétel által ép az 
ellenkező látszanék elismértetni’s indirecte az mondatni,hogy 
az érintett három megye Magyarországhoz csakugyan nem 
tartozik. Ennélfogva szóló e’három megyét az általányos tör
vény rendelete alól kivétetni nem kívánja.

Bi r ó  Imre (Aradm.k.) Az érdeklett három megyére 
valamint a’ többi kapcsolt részre nézve is, Fiume város e - 
gyedűli kivételével, bizonyos határidőt kívánna szabatni.

S z i n t a y  János (Béregm.) Ezen tárgy a’ kerületi ü - 
lésbe viszszahozalván, az inditványzott kivételek aggodalmat 
szülnek benne, miután úgy van meggyőződve, hogy ezek a’ 
magyar nyelv ügyét viszszaléptetik. Szóló maga részérül sem 
az elemi iskolákat, sem a’magyartengermelléketkivétetni nem 
szeretné, ez utóbbira nézve azt tartván, hogy az olasz nyelv 
meghagytával, a’ magyar hoszszabb időre ki leend zárva; u- 
gyanazért az ott divatozó olasz nyelv helyébe isa’ magyart kí
vánná rendelletni. Egyébiránt nehogy a’ nyelv ügye veszé
lyeztessék, a’ kapcsolt részek nevezete megtartandó lévén, 
szóló a’ szerkezetet általány osságban, minlvolt, javasoljameg-



hagyatni.B ab a  r c zy Anlal (Csongrád. k.)Pestm. részéről a’ 
m.tengermellékre nézve a’ 4ik §ban telt indítvány iránt a- 
zon észrevétele ’s illetőleg kivánata van s z ó l ó n a k ,  hogy 
ne emlittelnék meg az olasz nyelv,hanem mondatnék csak 
az, miként ott az eddigi gyakorlat meghagyandó, természe
tes lévén, hogy oda más nyelv nem hozathatik be,mint a’ ma
gyar. Peslmegyének a’ kapcsolt részek nevezete megvál
toztatása iránti javaslatára nézve szóló szintúgy vélekedik 
mint Bereg követe. Nem akarja t. i. a’ nyelv ügyét késlel
tetni, sem a’ kapcsolt részekben szükségtelen aggodalmat 
okozni, nehogy azon czél, melly elérelni kívántatik, távolra 
laszittassék el, főleg miután a’ nevezet megváltoztatásával 
érdemleg eldöntve nem leend, vájjon a’ szlavóniai három me
gye a’ kapcsolt részekhez tartozik é vagy nem ?

K u b i c z a Pál (Trencsénym.) szinte meg akarja tar
tani a’ kapcsolt részek nevezetét, megemlítvén az ottani 
separatismusi irányokat, mellyek a’ magyar nemzet alkot— 
vány-egysége fogalmával ellentétben állnak.

L ó n y a y  Gábor (Zemplénm.) az inditványzott 9dik 
§ szerkezetét oda kívánná változtatni, miszerint magyar ten
germelléken, úgy szinte Pozsega, Verőcze és Szeréin me
gyékben a’ törvényhozás további rendelkezéséig a’ latin 
nyelv használtathassék.

A n d r i e w i c h  Ignácz (Zágrábvárosk.) pedig kíván
n á , hogy a’ kapcsolt részek eddigi szokásai figyelembe 
vétetnének.

S z e n t k i r á l y i  Móricz (Pestm.k.) azt kívánván,hogy 
a’ jelen szokások és tények constatiroztassanak, szinte úgy 
vélekszik, —  hogy a’ törvényhozás további rendelkezéséig 
mind a’ kapcsolt részekben, mind a’ tengermelléken a’ most 
divatozó nyelv meghagyandó volna, csupán az üzenetben o- 
hajtaná azon területet megnevezni, mellyre az illető kivéte
lek szorítkoznak, ’s minden oily nevezetet szeretne elkerül
ni, mellyek újabb jogigényekre nyújthatnának alkalmat.

F é r  e n c h i c h  József (Kaproncza v.) előterjesztésé
ben azon kérelmet fejezi ki, miszerint a’ kk. és rr. a’ hor- 
vátok régi jogait vennék tekintetbe.

Z s a r n a y  Imre (Tornám.) eddigi gyakorlatra hivat
kozván a’ kapcsolt részek nevezetét továbbra is fen kíván
ná tartatni.

S z a l l o p  e k Lajos (Verőczem.) a’ kapcsolt részek 
integritása védelmére emelvén szót, felfogja Pestm. követé
nek reá vonatkozólag tegnapelőtt tett észrevételét, misze
rint t. i. ő atyjával ellenkező szellemben mondatott jelenleg 
szavazni, ’s oda nyilatkozik, miként véleménye szerint in
kább felel meg kötelességének, midőn küldőji utasítását tol
mácsolja, mint mikor, hahogy attól eltávoznék népszerűség 
utáni vadászat vagy más tekinteteknél fogva.

Moys e s  István (zágrábi kápt. k.) remélli: hogy a’ 
magyar nemzetmás népek jogát tisztelő ’s igazságszereteté- 
nél fogva méltányos ’s tekintettel leend a’ horvát nemzeti
ség iránt. Mi g a z z y  Vilmos gr. követe felszólalván Pest
megye indítványát magáévá teszi. A s z t a 1 o s Pál (Márma- 
ros) nem kíván a’ kapcsolt részekre nézve külön törvényes 
intézkedést,mire elegendő ok nincsen’sáltalányos szabályra 
szavaz. Bó n is Samu (Szabolcs) (és L ó ny ay  Gábor (Zem
plénm.) pedig ellenkező véleményüket fejtik ki, mire az el
nökség által felolvastatván a’ 4ik § iránti megállapodás, kér
désbe hozatott: vájjon szükségé Pozsega, Verőcze, és Sze
réna megyéknek a’ magyar nyelvtudás kötelességére nézve 
határidőt szabni vagy nem? melly kérdés többfelőli ellen
kező nyilatkozatok folytában szavazatra bocsáttatott,’s ez u- 
ton „igen“ nel, döntetett el. Ennek folytában második sza
vazati kérdésül tűzetett ki: vájjon 3 vagy 6 év legyen é ezen 
határidő? mire a’ többség 6 évre szavazott.

E l n ö k s é g  a’ pesti indítvány másik részére figyel
meztetvén a’ táblát, maga részérül azt kívánja, hogy a’ ten- 
germellékieknek az olasz nyelv hagyatván meg belügyeik- 
ben, a’ magyar törvényhatóságokkali érintkezéseikben a’ 
magyar nyelvet használni tartozzanak. Ennek folytában a’ 
többség néhány kölcsönösen értesítő nyilatkozat nyomán a’ 
Pestmegye részéről inditványzott szerkezetet fogadta el, —  
mellyet tegnapi tudósításunkban már a’ 9ik § alatt közlöt- 
tünk. Továbbá az elnökség felhiván a’ táblát annak tárgya
lására: vájjon a’ 6ik 7ik és Sik§§bana’ „kapcsolt részek“ 
helyett a’ horvátországi három vármegye külön, vagy Hor
vátország általányos nevezete tétessék é? —  többfelőli rö 
vid nyilatkozatok után az eddigi szerkezet határoztatott 
meghagyatni.

A’ 7ik §ban olvasható „megyei főkormányzók“ kitétel 
iránt vita támadván, K o s s u t h  Lajos e’ kitételt ezen szóval 
„főispánok“  akarta felcserélni, —  megjegyezvén, miként a’ 
többi főkormányzó csak amollyan német Kreiszhauptmann, 
kik addig fognak űzetni, mig meg nem dőlnek;'--------

B a b a r c z y  Antal (Csongrád m .) Szabolcs-megye 
követére hivatkozva, azon kitételt kívánja használni, melly 
mind egyik mind másik részt megnyugtathassa, t. i. „megyei 
elnök“  annálínkább, mivel véleménye szerint nem lehet a’ 
rendek akarata a’ most érdemleges tárgyalás alatt levő ad-

ministrátori kérdés eldöntését illy mellékesen praeoccupálni, 
melly nyilatkozat Asztalos Pál (mármarosi k.) részéről an- 
nálfogva,minthogy mellékesen az administratorokat sem sze
retné becsempésztetni, elleneztetvén, Somsich Pál (Baranya 
m.) által pedig, azon ókból, mivel a’ „megyei elnök“ kité
tel használásával, a’ fóispáni helyettesek törvényessége vagy 
nem törvényessége fölött mi sem határoztatnék, pártoltat— 
ván, e’kettős szellemben még több rövid szózat emelteték, 
mellyek közben Bónis Samu (Szabolcs) kijelenti,mikép az ál
tala értelmezett „törvényes elnök“ és a’ pesti követ részé
rül javaslott „főispán“  szó közt különbség nem létezik.

K o s s u t h  Lajos: Akár tőispán tétetik, akár törvényes 
elnök, itt a ’ kapcsolt részekbeni főhivatalnokokról van szó, 
ezek alatt pedig csak a’ bán, megyés püspökök és főispánok 
értetnek. Szóló nem akarja nyitva hagyni az administratori 
kérdést, miután senki sem tud a’ törvényben egy szót is fel
mutatni, mellyre az administratori hivatal alapittathatnék, 
és az „elnök“ szó használásával nem akarván elismértetni, 
mintha az administratori hivatal törvényszerüllensége még 
eldöntve nem volna, ismétli kivánalát, miszerint t. i. „főkor
mányzók“ helyett „főispánok“ tétessék. Illy értelemben nyi
latkoztak még Z sa r  nay  Imre(Torna)és Bó ni s Samu (Sza- 
bolcsmegyék követei) ellenben Bor y  Pál Hont, F o r  g á c s  
Ágoston gr. pozsonyi kápt. S o m s i c h  Pál Baranya, és S e- 
b e s t y é n Gábor Veszprémmegyék követei, ez utóbbi utasí
tásának 68ik pontjára hivatkozva ’s megemlítvén, miként 
Magyarországban lex scripta, és lex consvetudinariafenállá- 
sa mellett minden időben voltak administratorok, a’ „ tö r
vényes elnök“ kitételt kívánja elfogadtatni.

E l n ö k s é g  úgy hívén, hogy a ’ pesti indítvány szerint 
ki lehetne már mondani a’ végzést, mindünnen maradjon! ma
radjon! hangzott. E’ szerint a’ „főispánok“ szó végzésleg 
elfogadtatván, Temesvár város követe mind a’ mellett tekin
tetbe vétetni kívánván a’ netán leendő kir. főpolgármeste
reket,azon általányos kifejezést „egyházi és világi főhivatal
nokok“ javasolja használtatni.

Mát yás  József(Körmöcz városi k.)a’ tjavaslat 8ik §ban 
kivételkép a’ selmeczi bánya-akadémiát is kívánván érin
tetni, ugyanott,minthogy ezen intézetaz egész monarchiában 
egyedül áll fen, és Mária Therézia által minden nyelvbeli kül— 
földiekszámára is alapittatott, oktatási nyelvül a’ németet kí
vánja továbbra is fenhagyalni, ’s csak annyit szeretne kimon
datni, hogy ezen intézetbeli tanítók magyarul tudó egyedek 
legyenek.

H u n k á r  Antal Veszprém és S z a b ó  Miklós Vasme
gyék követei, ez utóbbi főleg azon okból, mivel a’ magyar 
nyelv a’ bányatanokra kiművelve még nem volna, pártolják ez 
indítványt, ellenben

Gr. An d r á s s y  Eman. Torna, Jus t l i  József Turócz és, 
Go l d b r u n n e r  Sándor Selmecz városi követ pártoló köz
beszólta után, Bó n i s  Samu Szabolcsmegye követei ellenzik 
a’ körmöczvárosi indítványt.

Ezzel a’ magyar nyelv és nemzetiség ügyének kér. tá r
gyaltatása befejeztetvén, elnökség jelenti, hogy az igazolási 
választvány jelentése, az erdélyi részek ellen intézve voltbirúi 
végrehajtásróli jelentések, mellyek személynök ő mélt. által 
közöltettek a’ rr.kel ’s egy a’ partiumok részérül idebeadott’s 
néhány száz aláírással ellátott folyamodvány volna tanácsko
zás alá veendő.

Az előbbiek kinyomatni rendeltetvén, ez utóbbi iránt 
vita támadt, minthogy azt némellyek a’ pelitionalis választ- 
ványhoz a’ behozott rend szerint utasittatni, mások ellenben 
azt, miután csak a’magánfolyamodások rendeltettek ezen vá- 
lasztványhoz beadatni, az erdélyi részekből beadott petitio 
pedig magán-folyamodvány categoriájábanemeshetik, azon
nal felolvastatni sürgeték.Ezutóbbiak indokai többségetnyer- 
vén; az érdekelt petitio, mellynek tartalmát annak idejében 
közlendjük, az alulírottak élén álló Wesselényi Miklós báró 
nevénekhangosmegéljeneztelése mellett,— a’kerületi jegyző 
által nyomban felolvastatott és szinte kinyomatni határoztatott.

Kossut h Lajos kijelentvén, mikép nálánál senkisem 
méltányolja inkább a ’ kapcsolt részek kétes állapotát, midőn 
amott a’ magyar hazához ragaszkodni annyit tesz,mint az er
délyi fejdelemség iránt hűllenségi bűnt követni el, megjegyzi 
hogy a’ részek kérdése nem ollyan, melly csak ezen petitionál 
fogva igényelhetne elsőbbséget; fogott volna ez a’ verificatio- 
nalis választvány jelentése nyomán is tárgyalásba vétetni; mire 
nézve szóló hivatkozván részek iránt teendő indítványának 
már korábbi kijelentésére, engedelmet kér, hogy ezt mind 
ezen választvány jelentése, mind pedig a’ felolvasott petitio 
nyomán egészben tehesse meg, mi holnap fog történni.

Az ülés ezzeli bevégeztével, So ms i c h  Pál Baranyam. 
k. illető szavazatának igazolására felolvassa a’ petitiok iránt 
hozott táblai határozatot.

E lő le g e s . A’ január 11 kén tartott 33ik kerületi ü- 
lésbenkét petitíó-benyujtást tudatott az elnökség,mellynek e -  
gyikétPeslváros közpolgárai a’ városrendezési ügyben, má
sikát a’ fiumei vasúttársaság nyújtotta be; az első a’ kir. vá
rosok rendezésének javaslatával foglalkozó, a’ második pe

dig az adóügyi választványhoz tétettek át; ’s ugyanekkor 
a’ zempléni követ indítványára határoztatott, hogy a’ most 
szőnyegen forgó pelitionalis, és részek ügyének bevégzése 
után azonnal a’városrendezési munkálat vétessék tárgyalás a- 
lá. — A’ verificationalis választvány jelentése folytán Pest
megye indítványára határoztatott: hogy az országgyűlésre 
meghívott, de meg nem jelent prépostok elleni eljárás fel— 
fűggesztetik mindaddig, mig a’ partium ügye nem tárgyalta- 
tik; ellenben Pozsonyváros meg fog idéztetni; Bélabányavá- 
ros pedig kir. m eghívólevél által nem hivatván meg ország- 
gyűlésre, e’ tárgyban felírás rendeltetett, addig is pedig a’ 
nevezett város követének a’ táblánál ülés és szavazat adatik. 
—  Borsod indítványa, hogy azoknak jogaik, kiknek az or
szággyűlésen megjelenni törvényes joguk van, ne fűggesz- 
tethessék föl a’ meghívólevéltől, rövid vita után határozattá 
vált. —  Ezután több rendbeli indítvány és javaslatok tétet
tek; köztük a’ népinségről is megemlékeztek a’ r r .’s e’ tárgy
ban gyökeres orvoslást akarván, annak kidolgozása kerületi 
választványra bízatott. —  Jövő számunkban terjedelmesen.

B U DAP E S T I  NAPLÓ.
Látkörünk fölött szakadatlanul havas felhők vitorláznak, 

irigyen takarva el tőlünk a’jótékony nap képét.Bizony, innen on
nan el is feledjük, miilyen az a’ nap, mert hetek óta is csak olly- 
kor látunk egyegy elmosódott, halványvörös tekét az ég ködab
roncsain. A’hó folyvást szállong, a’járdák elsikosulnak, minél
fogva szemeinket földre kell sütnünk, mintha szemérmes falusi 
szüzek volnánk, ’s igy csoda é, ha még azon néhány sugárt sem 
foghatjuk el, mellyek néha áttörnek a’ fellegek rétegein?? Mind
ez nem elég tanúság é arra, hogy a’ nap alakját elfeledjük? an
nál is inkább, mert a’ „B u d ap e s t i U t a s í t ó “ még nevét is 
kitörleni törekszik emlékezetünkből, helyette kuruezos uj szót a- 
jánlván. Szerinte a’fölöttünk világitó égtekét s z ó  lánynak kel
lene neveznünk, mert csak az sz és 1 betűk jelentik a' fényest, 
dicsőt, nagyot, szépet minden nyelvben, például: S a l a m o  n, 
Saul ,  S á m u e l ,  S o 1 o n fényes, dicső emberek; sa l, so l 
fényes testek latinul; szé l, s z ü l e  szép, gyönyörű nevek ma
gyarul; s z l á v ,  s e l a v  dicső nemzet tótul. E’ szónyomozási 
philosophia szerint a’ magyar s z o 1 á n y sem jelenthet egyebet 
dicső fényesnél, mert Z a l án  és Z a l a  máig élő nevek dicső
séges magyar úri emberek valának, honnan a’ s z o l á n y  is e— 
redett. E’ tudós ur alkalmasint bolgár vagy szláv törzsből szár
maztatja a’ magyart, mert tudtunkra Z a l á n  és Z a l a  urak tótul 
beszéltek, következőleg a’ s z o l á n y  szavat is csak D a n k  o v- 
s z k y fogadhatná e l, hogy egy erős argumentuma legyen a 
magyarok tótositására. Különben e’ „B p. U t a si tó“ egyéb fur
csasági között a’ kalendáriumot i d ő m n e k  bérmálta el; ’s hol 
a’ pesti lapokról emlékezik,az É 1 e t k é p e két kihagyá rovatá
ból, hihetőleg azért, mert az életet képtelenségnek tartja, mi
képen csillagászi soraiból kitűnik.

A’ b u d a i  t a k a r é k p é n z t á r  1846.évi October ltől 
1847. évi december végéig bevett: 1,456,873 ft. 42 krt; ki
adóit: 1,404,851 ft.41kr.; öszszes forgalma tehát volt:2,861,725 
ft. 23 kr; F. észt. első napjára találtatott pénztárálladék: 52,022 
ft. 1 kr.—Részvény-tőkéje: 50,000 ft; a’ betételek: 775,008 ft. 
23 krra rúgtak. Költségei e’ következők voltak: f e l s z e r e l é s 
re 1,267 ft. 1 kr; k e z e l é s r e  105ift. 5 4 kr; h á z é p í t é s r e  
17,618 ft. 32 kr; t i sz t vi  s é l ő k  f i ze t é  sé re : 2678 ft. 7 kr. 
—mind ' p e n g ő  p é n z b e n . —E’ kimutatásból látszik, hogy 
rövid tizenöt hónapi élete alatt, milly erőt fejtett ki jelen fiatal 
vállalat, ’s milly ügyesen kelle kezeltetnie illy forgalom előidé
zése végett; és a’ betéteti öszszeg világos tanúság a rra , miként 
az alosztályok számára jótékonyabb intézet alig van a’ takarék- 
pénztáraknál, kivált ha főczéljok marad a’ tiszta philanthropia!

A d v o c e m  p h i l a n t h r o p i a !  eszünkbe jut, mennyire 
haladt korunk az emberszeretésben’s milly eszmék lelkesítik vi
lágölelő embereinket mai napság. Nem régiben ugyanis, illy vi
lágpolgárral sétáltunk a’ Dunaparton, hol élőnkbe toppanván 
egy ínséges ember, levett kalappal esedezett néhány krajezárnyi 
alamizsnaért, mire világpolgár ismerősünk bizalmasan igy szó- 
litámegaz alázatos könyörgőt: „egyenesedjék föl barátom, ’s 
tegye fejére kalapját,“ — aztán erszényébe nyúlván a’ szívesen 
engedelmeskedőt adakozása közben meginté, hogy: „máskor 
ne ké r j e n ,  hanem k ö v e t e l j  en!“ —Mié’ fönséges tan hal
latára tüstint az e n y é m és t i é d  jogtalanságáról elmélkedtünk 
’s a’ communismus eldorádójába röpültünk vidám képzeletünk 
szárnyain! Ott lesz ám még heje huja! kivált a’ proletariusok 
gyönyörűségére. Mit mondanának eliez jogtudósaink!? ’s hogyan 
ítélnének biráink, ha lábra kapna e’ tan!? Vigyázzatok és rézsen 
legyetek I^oj

A’ pesti nemzeti casino folyó évi január hó 30dik 
napján délelőtti 10 órakor köz-ülést tart, mellyre a’t. ez. részvé
nyes urak megjelenni kéretnek az igazgatóság által.

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G O K .
I le v e s -K ü lsö -S z o ln o k  v á rm eg y e . (Folyt, ’s vége.)
f) Az 183Veki 2ltk t ikk értelmében elrendelt részek 

viszszakapcsoltatását nemesük sürgetni, hanem az eddigi 
végre nem hajtás okait is számon kérni elhatároztuk.Az 1792: 
1 likt.cz. értelmében pedig követeinknek meghagyalik: hogy 
Erdélyországnak Magyarországgal leendő egybekapcsol- 
tatását, minthogy ebben a’ magyar nemzetiség jövő nagysá
gának fő emeltyűje tekintendő, eszközöljék.

g) Nemes Verőcze megye hivatalos felhívó levele ér
telmében a’ vukovár-fiumei vasút létesítését pártoljuk.

h) Nemes Csongrád megye hivatalos levele értelmé
ben igyekezzenek követeink törvénybe ígtattatni azt: hogy ő 
felsége az esztendő egy részét Magyarországban töltse.

i) Nemes Ugocsa megye levele következtében, egy az 
országban felállítandó ’s boldogult József nádorunk emlé
kére,annak nevét mostan viselő pestiJózsefipartanodából egy 
Öszmüvészeti intézet felállíttatását pártoljuk.



k) Ns Zólyommegye hiv. levele következtében a’ mér
tékeknek egész országszerte leendő egyformaságát törvény 
által m eghatározlak kívánjuk. Ugyszinte

l) Ns Sárosmegye hiv. levele következtében egy or
szágos lelencz és őrültek háza létesítését is.

m) Ns Ungmegye hiv. levele következtében kötelező 
törvényen alapuló —  kölcsönös tüzkármentesitő intézetnek 
felállítását szinte pártoljuk,

n) Ns Zalamegyének a’ tanuló ifjúság közt alakult ’s 
a’ magyar nyelvnek terjesztésén munkálkodó társulatoknak 
fölsőbb helyről történt eltiltalását panaszló sérelme meg
szüntetését kívánjuk.

o) A’ felső magyarországi bányapolgároknak hivata
los levelük következtében — a’múlt országgyűlésen kidol
gozott bányatörvénykönyvet törvény erejére emeltetni a-
karjuk. —

p) Az Erdődy grófi család tagjainak—  Varasdmegye 
főispánjaErdődy János gr.nak minden ok nélkül, főispánsá- 
gátoli megfosztatását ’s helyébe egy más, nem családi tagnak 
főispáni helyettesül kineveztetését panaszló —  levelére kö
veteinknek meghagytuk: hogy a’ főispáni jogok tárgyalása
kor e’ sérelmet okvetetlen szüntessék meg.

q) Ns Vasmegyének a’ sváb népfaj tömegestüli be
vándorlása miatt kifejtett aggodalmit közlő’s ez ellen czél- 
szerü intézkedésekre felszólító levelét pártoljuk.

r)  A’ nm. m. kir. helyt.tanácsnak f. eszi. ju n i*  22kén 
26773. sz. alatt kelt intézvényére, mellyben egri lakos Franki 
Mózesnek mint felsőbb helyről engedélyzéssel el nem látott
nak, könyvárulási boltja becsukalni rendeltetik, határoztuk: 
a’ szabad kereskedésen —  minden törvényes alap nélkül 
ejtett jelen sérelmet követeink terjeszszékelő’s annak meg
szüntetését eszközöljék.

s) A’ nm. m. udv. kanczelláriának múlt 1845ik évi julius 
lókén kelt rendelvényére, mellyben a’ szóbeli perekben ná
lunk szokásban levő bírói taksának, Liptay József felperes- 
sége alatt folytatott perben, meg nem vételése rendeltetik, 
utasításul adók, hogy szóbeli perekben 200 ezüst fton fölül, 
a’ bírói rendes taksa törvény által alapitlassék még.

t) Végre ns Pestmegyének, egy országos műegye
tem-felállítást indilványzó levelét, szinte pártoltatni hatá
roztuk. Ezen pontokba fogialtatvák megyénknek adott utasítá
sai, mellyekre nézve nincs egyéb hő kivánatunk, mint az , 
hogy adja e’ hon nemtője, mikép addig országgyűlésünk 
szét ne oszoljék, mig azok ha egészben nem is, legalább 
részben, édes hazánk boldogitására törvényes erőre emel
tetnek !

K Ü L F Ö L D .
AUSZTRIA. A’ bécsi cs. kir. egyetemnél mult 18 4 n/jik 

évi iskolai folyamban következő hazánkfiai mozditíattak elő 
orvosi és sebészi tudorságra ’s névszerint orvosokká: Adler 
Márk (rozgonyi), Baumgartner Elkán (lovasberényi), Böckh 
György (pozsonyi, egyszersmind sebész, szülész és szemész), 
Dubenszky József, Fleck József, Glück Izidór, Grozman Lipót, 
Kálozdy Móricz, Labán Károly, Mandl Miksa, Schnirsch E- 
mil, Tischner Mihály. Sebészekké: Cseh Károly (erdélyi), É- 
deskuty Férd., Herczeg Miklós, Hircshl Ignácz, Kramolin 
Hugo, Langer István, Winterlich József.

AMERIKA, Veracruzból, dec. ljeig  érkezeit tudósítá
sok szerint a’ Queretaroban üszszegyült mexicoi congres
ses valóban békebiztosokat nevezett ki; miután azonban Trist 
épen viszszahivó-levelet kapott kormányától, Scotl tábornok 
pedig semmi fölhatalmazással nembirt alkudozásra, ennél- 
fogvást ama mexicoi biztosok hihetőleg Washingtonba valá- 
nak menendők.

FRANCZIAORSZÁG. Az előterjeszteti költségvetésben 
1848ik évre a’ kiadások 1 ,382 ,468 ,322 , a’bevélel pedig 
1 ,383 ,469 ,360  frankra— tehát 1 ,00 1 ,0 3 8  fr. marad
ványnyal számittatik. Egyedül vasútépítésre 116 ,678 ,000  
frank kívántatik.

A’ válaszfölirati bizottságot kinevezte oszlályülésben 
Guizot Schweizot illetőleg kijelenté, miszerint a’ kormány 
nem szándékszik a’ szövelségszerződés vizsgálatát akadá
lyoztatni, mert ezen jo g a ^ S c ^ ^  de úgy

látszik, hogy az ottani gyökeresdiek a’ szövetségszerződést 
meg akarják semmisitni. Ügyé? de gyaniláson még sem a- 
lapithatni közbejárulást, sem ollyatén demonstratiókat, mi
nőkkel Guizot ur Schweizot fenyegeti.

Abdelkader meghódoltának közelebb körülményei kö
vetkezők: Álljon legelői itt Aumale herczeg levele gróf d’ 
Hautepoul tábornokhoz: ,,Mers el Kebir, dec. 25. Kedves 
tábornok ur! Abdelkader meghódolt Francziaországnak.Kö- 
rülvétetve a’marokkaiaktól ’s lovasságunktól, vándortanyá
ját többé nem szabadithatámeg, de néhány lovasival dél fe
lé futhatott. Azonban elhatározd,magát Francziaország nagy
lelkűségére bízni. Ez ellálhatlan eredvény, mert jelenléte 
olly törzsek közepeit,mellyekmostis nagyragaszkodással vi
seltetnek hozzá, még nagy zavarokat okozandhata nekünk. 
Megérkezvedec. 23kán reggelNemoursba, a’volt emirt,csa
ládostul ’s néhány rokonival magammal vittem hajómra. Ma 
reggelidé érve nagy örömemre Asmodéet találtam a’ ki
kötőben, ’s azonnal ezt rendeltem Abdelkader meghódoltá
nak ’s magának az emirnek Francziaországba vitelére.Ezen 
hajó előbb Port-Vendresba megyen, némelly leveleket áta
dandó, aztán Toulonba evez utazóival. Azon esetre, ha ne
talán a’sürgönyi tudósítás, mellyet e’ pontok elsején átadnia 
kell, valamelly okból föntartóztatnék, egyenes futárral is kül
döm azt önnek, kérve, miszerint azt haladéktalanul Marseil- 
leből a’ hadminiszterhez irányoztassa. Fogadja ’stb. Algíri 
főkormányzó, orleansiHenrik,“  A’ meghódolási részletek
ből nevezetesbek : a’ marokkai tábor ellen dec. 11kei éjjel 
intézett vitéz, de sikeretlen megtámadás után Abdelkader- 
nek nem volt egyéb hátra, mint vándortanyájához viszszavo- 
nulni. Az ellenség nyomon követte őt, ’s e’ közben sok he
gyi lakos csatlakozott hozzá. Több napig állt a’ két fél íi- 
gyelőleg egymással szemközt. Az időjárás rendkívül rósz 
volt. A’ vándortanyában nagy Ínség uralkodott. Dec. 2 lkén 
elhatározd Abdelkader a’ franczia határra lépést ’s átkelt 
Maluia torkolatán. Ezen á kelés’s hősi küzdés története volt: 
40 ezer ellenség szorilá a’ viszszanyomuló emirt. Még ezer 
harczosa maradt, romjai nyolcz évi fáradalmak ’s veszélyek 
által megedzett sergeinek. Hátulról a’ folyam előtt födék ők 
egész nap a’ viszszavonulást ’s követték a’ vándortanyát, de 
fél-részök életével üzeté meg a’ sikert. —  Határunkon a’ 
marokkaiak megsziinteték az üldözést ’s a’ vándortanya, ki
merültén erőködés ’s nélkülözés által, algíri földön állt, —  
franczia hadlábak közt. Főnökei franczia nagylelkűséghez 
folyamodtak ’s Lamoriciére tábornoknak hódoltak meg. —  
Abdelkader maga, néhány hű lovas kíséretében, délszak felé 
szándékozók szökni. 2 lkén éjfélkor a’ kerbensi szorosnál je 
lent meg, de azt lovasoktól ellepve találta, kik embereit pus
kalövésekkel fogadlák.Francziaszolgálatban álló lovasok va- 
lának ezek. Mit kelljen most tenni? Még ugyan sok lovasa volt 
’s az éj ótalma alatt könnyen menekülhetett volna meg,—  
de ez akadály úgy látszik leverte őt ’s az emir két követet külde 
emberei közül alkudozásra. Ezeket a’ ben-khoniaispahikhad
nagya fogadá, ki is tüstint Abdelkaderhez megy ’s ajánl
kozik a’ követek elkísérésére Lamoriciére tábornokhoz. Sötét, 
esős éjszaka volt. Abdelkader nem írhatott, ez okbul pecsétét 
egy papiros lapra tette ’s felhatalmazásul adá követének által. 
A’ tábornok ezt jól fogadja ’s barátságos gondolkozásatanu- 
ságaul hasonló jelt küld általadon kardostul viszsza, táborát 
a’ határon üti fel ’s kiállítja őreit és várakozik. Az emirsokáig 
várat uj közlésre, mellyet csak más nap éjjel kapott a’ tábor
nok. Biztosítás ’s ígéret kéretett benne ’s ez mégis adatott. 
Ekkor megszűntek az emir utolsó kétségei ’s ő más napra 
SidiBrahimba megérkezni Ígérkezett. Mégis jelent itt a’meg
határozott órában, épen azon helyen, hol három év ’s három 
hónap előtt(1 8 4 5  sept. 23kán) a’ Montagnac ezredbeli vitéz 
csapatot megsemmisítette. Először Monlauban ezredestől, ki 
egy csapat lovassággal állt ott’s erre csakhamar Lamoriciére 
tábornoktól fogadtatva, Abdelkader Nemoursba vezettetetl, 
hová Aumale herczeg épen az nap reggel, iszonyú vihar közt 
érkezett meg. Az emir levertnek ’s fáradságtól elerőllenült— 
nek lálszék. Viselete ’s beszéde a’ főkormányzó előtt azon el- 
szánási bélyeget tünteték elő, mellyet a’ musulman vallás 
tanitványiba csepegtet. 24kén reggel igen nevezetes lépési 
tőn, jeleid a’ függetlenség ’s hatalomróli tökéletes lemon

dásnak, a’ herczeghez utólsó lovát vezeté meghódolási zálog 
gyanánt. 4 órakor nőjei ’s néhány hű szolgájival Solon födő— 
zetére szállíttatott, mellyen Aumale herczeg Oran felé hajó
zott. Reggeli 5 órakor Mers el Kebirbe érkeztek ’s délutáni 2 
órakor az emir Asmodée hajón Francziaország felé indult; 
vándortanyája néhány órányira NemourslólMac Mahon ezre
des ótalma alatt maradt. Számos benne a’ sebesült, kiket a’ 
franczia sebészek gondosan gyógyitnak. Személyzeti száma 
5— 6 ezer főre terjed. A’ rendes lovasság lassanlassan kis 
csapatokban jő által: lehet öszszesen mintegy 150 ember, kik 
a’ Nemours előttitérentáboroznak. Nincs kétség ugyan benne, 
hogy Abdelkaderrel a’ franczia kormány kitüntetéssel fog 
bánni, jóllehet a’ hajóra szállittatási gyorsaság azt gyanit- 
tatja, miszerint őt látványkép akarják Párisban az ország- 
gyűlés kezdetén felmutatni. Mert hogy Egyptusba vitetési o - 
hajtása nem igen teljesül, könnyen általiáthatni, ó  veszélyes 
követelő ’s a’ kormány kétség kívül évekig fogja magát sze
mélyére nézve biztositni. Kérdés egyébiránt: vájjon még mu
zulmán országban is nem támasztaná é féltékenységet, melly 
miatt csendes magán-életet alig élvezhetend. Áz algíri dey 
Egyptusba küldetett,hol nem sokára meghalt.HirszerintMeh- 
med Ali küldte őt más világra ’s örökösévé lön. Mindenesetre 
szép elismerés a’ kereszlyénségre, hogy egy olly büszke 
muzulmán mint Abdelkader, két ellen közt választhatván,gon
dolkozás nélkül a’keresztyént teszi a’ muzulmánnak ebbe. Au
male lig, kinek a’ szerencse már előbb azzal kedvezett, hogy 
a’ smalákat kezére kerítette, most újabb történeti tényt fűzött 
nevéhez, azon tényt, miszerint a’ félelmes emirt ha mindjárt 
nem fogta is el, legalább elfogadta. Ez kedvező jel alkirály- 
sága jövendőjére.

A’ laplataiügyeket illetőleg Francziaország és Anglia 
közt állítólag következő egyezség létesült: Rosas utólsó íz
ben szólittatik fel engedésre.— Ha megmaradviszszautasitási 
rendszere mellett, az ellenségeskedés Őribe tábora meg- 
támadtatásával kezdendő. Ugyanekkor Buenosayres is egye
sült erővel ostromzár alá vétetendő, miszerint Őribe meg
bukjék ’s a’ dictator kevélysége megtöressék. Ezen tervet 
Walewski és a’ Montevideóban lakó tekintélyes francziák 
ajánlották.

Outrebon jegyző a’ Conciergerieből biztos őrizet a - 
latt lakásába vitetett, hol jelenlétében valamennyi meglevő 
papirosait ’s könyveit megvizsgálták.

NÉMFTORSZÁG. Jan. 4kén éjfél előtt meghalt Bonn
ban három héli szenvedés után az ott tanult hessenhomburgi 
örökös herczeg Frigyes. A’ betegség, melly december ele- 
jénkezdődve az ott uralkodó náthahurut jellemét viselte, hir
telen veszélyes tüdőlobbá fajult, melly a’ jelen tél délkeleti 
zordon szelei által előmozdittatván, az úgyis gyöngés testal
kat mellett halált okozott. Öt nappal előbb érkeztek meg az 
elhunytnakszüléia’fenyegető veszélyre.Halálával a’trónörök- 
lés nagybátyjára az uralkodó tartománygróf öcscsére megy 
állal, kivel, miután nőtlen ’s már élemült, a’ német harcz- 
történetben hires hessenhomburgi család férüága egykor ki 
fog halni. Ezen esetben a’ tartomány a’ haszsziai nagyher- 
czegségre kerül viszsza.

OLASZORSZÁG. Rómában jan. Íjén a’ gyökeresdiek a’ 
néptéren öszszecsoportozván, 35 czikkből álló kivánatai- 
kat a’ pápának akarták benyújtani. Róma kormányzója erő
hatalommal szélyeszteté el a’ csoportokat. Az erre tervezett 
küldöttség sem bocsáttatott ő szentsége ebbe.

Ibrahim pasa Pisából Florenczbe utazott, hol azonnal 
a’ nagyherczegi udvarnál tisztelkedvén, látogatását a’ nagy- 
herczeg csakhamar viszonozta. Dec. 29kéna’ fens, utazó a’ 
franczia követ által adott fényes tánczvigalomban mulatott.

Milanóban jan. 2kán szivarzendülés támadt. A’kik füs
tölgő szivarral száj okban találtattak, iszonyú lármával ’s fűl- 
hasitó fütyöngéssel kísértettek. Okául az kiáltatott ki,hogy a’ 
kormánynagy percenteket vesz a’ szivaroktól. A’ városi ha
tóság ’s rendőrség helyre állilá a’ csendet. Más nap déliül 
késő estig hasonló nyugtalankodás és zavar uralkodott, ezt 
azonban szinte elnyomá a’ katonaságodé már ekkor több em
berélet lón a’ zavargás áldozatává. Az alkirály békére intő 
nyilatkozatot bocsátott ki.

1 Dunavizállás: B u d á n ,  jan. 15kén: 2 ' l "  6 '"  az 0 fölött.

7ik szám. É R T E S Í T Ő . 4848.
főnyit'nrno-var̂ r*1 * , jtergamban a’ számtartói irodában, nyilványos

A loméit, magyai kir. udvari kincstár ren- árverés utján 1848dik anril liétől 23/. envmás 
delésébol ezenne közhírré tétetik, hogy Eszter-1 után következő eszt.re a’ legtöbbet ígérőknek 
gam város mellett a szent gyorgy-mezei h a tá r-, haszonbérbe átengedtetni fognak 
ban levő, Határbánya nevű, valamint a’ guttai' Bérleni kívánók a’ fen kitett'nanon és he- 
érseki uradalomban bárdos helység határához lyen, hol a’szerződési kötelezések is megtekint- 
tartozó lOik számú kőbányák; nemkülönben az i hetők, Szent-györgv-mezőre nézve 15* pem-ő 
Esztergám érseki uradalom Bajét liejysége ha- j lórim,Tardosra nézvf 2»p(„rint, és Bajélő név
tárában levő fazekas- old hasznaiba asa 1848,k j ve 5 peng,lórim bánatpénzzel ellátva elenjepelf 
észt. január 3 lkén (harmmezegyedikén) Esz- meg. ‘ '!>

T H a s z o n b é r !  I i i r d e t v é n y .  Szab. kir. Pestvárosa területében fekvő ’s '28  3 -' 263 
370. é s  238. telekkönyvi számokkal jegyzett öt rendbeli száutóföld több egymásután követke-

Szerkeszti H e l m e ez y M i h á l y .  —  Nyomalik T r

ző esztendőre haszonbérbe adatni szándékoltatik. — A’ kibérlési föltételek iránt értekezhetn 
Doroltya-utczában 307. sz. a. 2dik emeletben A g á r d y  Mihály ügyvédnél. 1 —3

tartandó nyilványos árverés utján l *48ki május 
tso napjától kezdve 6 egymásután következő 
esztendőre haszonbérbe adatni fog — mellyre 
ezen hajóhidat kibérleni szándékozók, a’ szüksé
ges magok vagyonáról való hiteles bizonyítvá
nyokkal, és 1080. pengőforint bánompénzzel el
látva megjelenni ezzel hivatalosak, egyébkint a’ 
szerződési feltételek előlegesen is a’ fen kijelelt 
helyen megtekinthetők. 2—3

H i r d e t v é n y .
A’ nagyméltóságu magyar kir. udv. kincs

tár rendeléséből közhírré tétetik, hogy a' megü
rült esztergami érsekséghez tartozó, Esztergám 
és Párkány közt fekvő egészen uj állapotba he
lyeztetett dunai hajóhíd, hozzá tartozó épületek
kel és szerekkel 1846ik észt. január 31kén(har- 
minczegyedikén) Esztergámban az érseki város- 
ban.levő uradalmi irodában délelőtti 10 órakor
i U n e r -K ár n I v i betűivel, nn-nleza 4SS



Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a t á r s a i k  o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden Ízben egyegy ivén. Előfizethetni helyben a’ szer
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartománvokl a kíván

taié példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

JgCjC*Előfizetni elkcsteknek teljes számú példánynyal szolgálhat még a’ sz e r k e s z t ö s é g .
FOGLALAT. Ma gyarország és Erdély. (Megtiszteltetések és előlép

tetések; halálozás. O r s z á g g y ű l é s :  kerületi tanácskozások a’ be
nyújtott pclitiók, indítványok, a’ verificationalis válaszlvány jelentése, 
’s inségügy fölött F ő r e n d i  ü l é s :  kölcsönös üdvözlések, hitelesí
tések ’s tanácskozások a’ közös teherviselés tárgyában kelt rendi üzenet 
fölött. Budapesti napló.—Tö r vén  y ha  t ó s á g o k : Tolna Heves 
és Csongrádinegyék közgyűlései.)

Értesí tő.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
<") cs. ’s ap. kir. fals. gr. Nád a s d y Mihály cs. kir. státus- 

miniszternek Magyarországban a’ főkamrási méltóságról lekö
szöntél kegyelmesen elfogadván , ugyanezen méltósággal ifj. 
N á d a s d y Ferencz árvái főispánt fülruházni—altorjai A p o r 
Lázárt erd.udv. kanczellariaiudv.tanácsosival, bel. tit.tan.mél- 
tósággal díjmentesen diszesiteni; kézdi-szentléleki Koz ma  Im
rét az érd. kir. tábla ülnökét b.Szolnokmegyefőispánjávájkörös- 
pataki gr. K á i n o k  y Dienest háromszéki székelyszék alkirály— 
birájátf. Fejérmegye főispánjává kinevezni—az érd. kormány
széknél megürült előadóságra K e s e r ű  Mózes károlyvári káp
talanbeli kanonokot érdemesítni; K o v á c s  Antal krassói apát 
és plebánust dijelengedés mellett kir. tanácsos czímmel diszesi
teni; F a r k a s  Zsigmond és V i e t o r i s z Antal fiumei kor
mányszéki fogalomgyakorlókat végre tisztlbcli kormányszéki 
fogalmazókká kinevezni legkegy. méltóztatott.

A’ nm. m. kir. kamra az ó zólyomi bányász uradalomban ü- 
rességbe jötttrebulári ispánságra Ma r t i  ny Antal gazdasági 
gyakornokot; a’vallemarei sóhivat.nál beszedői állomásra R e z y 
Mihály soborsini sóbeszedőt; a’ dunavecsei sóhivatalnál mázsa
mesteri állomásra K oml ó s sy Lipót aradi sóhivatali Írnokot, 
__a’ szigeti tiszttartóságnál gazdasági kulcsárra V a g n e r  La
jos sószállitó tisztet érdemesité.

A’ pozsonyi harminczad hivatalnál B a g i Károly meghalt.
O R S Z Á G G Y Ű L É S .

33ik k e r ü l ,  ü lé s ,ja n u á r  11 én kezd. d. e. 97akor 
Elnökség: a’ tegnapi. Jegyző: SzabóM.  (Vas) később A sz
t a l o s  Pál Mármaros megyék követei. ( T á r g y a i :  Igazo
lási választvány jelentése, petitiók, indítványok.) E l n ö k s é g  
megnyitván az ülést jelenti, hogy két folyamodvány nyitta
tott be hozzá, egyik a’ pestvárosi polgárság részérül a’ 
városi rendezés tárgyában, másik a’ fiumei vasúttársaság 
választvánva részérül rendi bizottság kiküldetése végett; mel- 
lyek iránti intézkedésre kéri a’ rr.ket. Mire Sz a bó  Miklós 
kerületi jegyző olvassa a’ tábla utólsó megállapodta szerin
ti t.javaslat szerkezetét, mellyet orsz. ülési felvételük után, 
közlendőnk.

E l n ö  ks ég javaslatba hozza: hogy a’ nyomtatás hol
napig elkészülendvén, e’ végeit orsz. ülés tartatnék, a’ köz
figyelem azonban a’ bejelentett petitiókra fordult, mellyekre 
nézve miután S o m s i c h  Pál (Baranya) azt jegyezte meg, 
hogy ha illy petitiók nem érkeznek valamelly t.hatóságlól, 
azok a1 választványhoz utasitandók :

Ke r ü l ,  j e g y z ő  felolvassa a’ rr. helybenhagyásau- 
tán a’ vukovár-fiumei vasut-választvány által beadott fo
lyamodványt, melly némellyel' által az adó tárgyában már 
munkálkodó választványhoz utasittatni javasoltatolt, —  mig 
némellyel ez iránt külön választványt véltek megiizandónak.

Ko s s u t h  Lajos érintvén,hogy a’ nemzet a’ kir. előa
dásokban a’ fiumei vasút iránti intézkedésre már felhivatott, 
igen czélszerünek látja, hogy most ezen társaság ajánlkozik, 
mellyel a’ rr. magokat érintkezésbe tehetik. Szóló maga ré
szérül is azt tartja, hogy ezen petitió az adó tárgyában eljá
ró választványhoz utasiltassék. —  S z e n t k i r á l y i  Móricz 
a’ pestvárosi folyamodásra nézve azt kívánván, hogy az a’ 
városi munkálat-tárgyaláskor vétetnék föl ’s miután kivána- 
ta B ó n i s S. Szabolcs, és S z e m e r e  Bertalan Borsodm. k, 
által támogattatott, L ó n y a y  Gábor felhija a’ rr. figyelmét 
a’ városi munkálatra, kívánván: hogy ez a’ fenforgó petitió— 
nalis ’s a’ részek ügyének bevégezte után azonnal tárgyalás 
alá vétessék; melly kivánata általányos helyeslést nyert.

J e g y z ő :  olvassa a’ verificationalis válaszlvány jelen
lését, minek folytán az elnök a’ prépostok meg nem jele
nése iránt azon felvilágosítást adá,miszerint personalis ő mlga 
által úgy értesültek, hogy a’ vágujhelyi, de különösen a’ 
csornai prépost, részint gyengélkedő egészségük, részint e - 
gyéb körülmények miatt meg nem jelenhettek.

S z e n t k i r á l y i  M. (Pestm.) Arra, hogy azon tisztelt 
urak meg nem jelentek,nincs semmi észrevétele; de az esz
tergami káptalan követeit, a’ mennyiben azok megbizó-leve- 
leiket mind ez időig sem adtákbe,itt hivatalosán ’s törvényesen 
széket foglalóknak nem tekintheti.

Ba b a r c z y  Antal (Csongrád). Azokra nézve,kik meg 
nem jelentek, a’ fenálló törvényt végrehajtatni kívánja,kiv evén

azokat, kiknek megjelenésükre elegendő okuk van, sót ezektol 
is megvárná, ha elmaradásuk okait idéztetésök utánminéle- 
lőbb beadnák.

Ko s s u t h  L. (Pestm.) miután elhatároztatott,miszerint 
a’ részek ügyének érdemleges megvitatása ez úttal halász
ai assék továbbra, ne hoznának a’ t. rr. ismét olly határozatot, 
melly aztpraeoccupálhatná.

S i mo n  János (Sopronym.) A’ csornai prépost védel
mére felhozza, —  mikép az egészsége gyöngélkedő léte miatt 
megjelenési kötelességétől fölmentetett.

B ó n i s Samu (Szabolcs) Azon nézetét nyilványitja,melly 
szerint az országgyűlésre commissariust senki sem küldlietma- 
ga helyett’s ennélfogva kötelessége itt minden képviselőnek 
megjelenni. A’ ki pedig meg nem jelenik, az törvényesen i- 
déztessék meg. Ő ugyan küldőivel együtt azt sem bánná, ha a’ 
káptalanoknak országgyűlésen egy csep helyük sem volna. 
Ezen előadás első pontja értelmében nyilatkoztak még Szé
ni er  e Bert. (Borsod) ésK ár o 1 y i János(Nógrád)m.követei.

El nök :  Pestm. követének azon javaslatát, miszerint e- 
zen ügy fúggesztetnék föl, mig a’ partium ügye nem fog tár
gyaltatni—  miután reá semmi észrevétel nem történt,végzés 
képen kimondja. Ezután tovább olvastatván a’ követigazolási 
válaszlvány jelentése a’ meg nem jelent városok és egyedek 
iránt, Pozsony város törvényesen megidézendőnek határoz
tatok,Bélabánya pedig,miután országgy.meghivó-leveletnem 
kapott, a’ hongyülésrei rendes meghivatása iránt fölírás té
tessék, szinte elhatároztatott, hogy kövelje,bár a’ felség által 
rendes utón meg nem hivatott is, mindazáltal a’ hongyülésen 
csak úgy minta’meghivott,hellye$feérvényes szavazattal bírjon. 
Különféle nézetek támadván a ’ rr. közt, mind a’ követigazo
lási válaszlvány jelentésére keletkezendő határozás, mind az 
országgy. meghívás közjogi alapját illető elvek iránt, amarra 
vonatkozólag —

Sz em ereB.(Borsodm . k.) indítványozza: hogymind- 
azok joga,kiknek országgyűlésen megjelenni joguk van, ne 
függesztessék föl a’ meghívólevéltől ’s ez mondassák is ki ha
tározatul. Erre B a b a r c z y  A. (Csongrádm. k.) feleli: hogy 
kik országgyűlésre megjelenési joggal bírnak, regalisokkal 
hivassanak meg régi gyakorlat szerint.Ha tehát a’ rr. követ
kezetesek akarnak maradni, úgy ezen e’ rendet nem változ
tathatják meg;mire felelőleg: S z e n t k i r á l y  iM. (Pestm. k.) 
különbséget tesz az orggy. szavazatjog ’s megidéztetésközt. 
Azt mondja, hogy ha az állana, mikép valamelly t.hatóság 
vagy országgy. tag csakúgy gyakorolhassa jogát ’s azon e- 
setre, ha regalist kap, úgy Pestmegyét igen könnyű dolog 
lenne szavazatjogától megfosztani ’s ép azérí úgy van meg
győződve, hogy arra,miszerint valaki megjelenési és szava
zati jogát gyakorolhassa, épen nem szükséges a’ regalis, de 
arra, hogy megidéztessék, igen is szükséges. Mert úgymond 
nem történhetnék é e se t, hogy ő fels. elküldené ugyan a’ 
meghívó-levelet,’s az például a’ postán elveszne,’s az ország
gyűlési tag , vagy thatóság épen e’ miatt akadályoztatnék 
megjelenési és szavazati jogaiban. (Helyes.)

B ó n i s S .  (Szaholcsm. k.) Pest követének helyes dis— 
tinctiójához csak azt adja, hogy a’ meghívó és meghívott közt 
mi a’ különbség. A’ meghívó mulasztása ugyanis felírással or- 
vosoltatik, a’ meghívottnak pedig joga nem sérthető, egyéb
iránt pártolja a’ borsodi inditványt.K e n d e  Zsig. (Szatm.m. 
k.) mi a’ felső tábla szabályiról nem rendelkezhetünk,mi csak 
üzenetet küldhetünk egy általányos törvény szerkezete iránt. 
B a l o g h  Kornél (Győrm. k.)Bármilly fontosak is az eddig 
fölhozott okok, de a’ szokás eddig más volt,tehát nekünk azt 
kell megtartani.

P áz  m án dy D. elnök: Ezen határozat mindkét tábla 
tagjait kötelezi, ugyanazért Borsodot pártolja, Szatmárnak 
pedig feleli: hogy t.i. e’ tábla a’felső táblának határozatot nem 
hozhat, ez olly dolog úgymond, melly csak egy tabula rasa 
maradna előttünk, ugyanazért azt nem pártolja.

S z e ni e r e B. (Borsodm. k.) indítványát mindkét tábla 
tagjaira óhajtaná kiterjeszteni, mert előttünk úgymond a’pél- 
da:az I635ki országgyűlés 79kiícz. és az I840ki ország- 
gyűlés, midőn több eset volt, hogy sokan a’ meghivó-levél 
nem kapása miatt panaszkodtak ’s a’ kk. és rr. semel pro 
semper elhatározták, hogy a’ regalisoka’ jogokat nem föl
tételezhetik.— 0 1 gy a y Titusz (Pozsonyin, k.) Borsod indít
ványát természetszerűnek találja’s pártolja is, mert kinek a’ 
t.vény szavazatot adott,nem a’ regalisok, hanem azon t.vény 
erejénél fogva gyakorolja azt, melly azt neki adta. B a l o g h

Korn. (Győrm. k.) Komáromnak felelve: ha tabula rasa vol
na, magam sem kívánnám. B e r n  át  h Zsig. (Ungm. k.) Az 
1608 : 1. tcz. idézi,melly szerint a’mágnásoknak,habár meg 
nem hivatnak is, van szavazatuk. Itt azon kérdés forog fen, 
hogy nemcsak magányosak, de thatóságok meghivatása is 
elmulasztatott. Itt egy systemát akarnak behozni mint Er
délyben, hogy csak az jelenjék meg, ki meg van híva. Itt az 
alaptörvény úgymond: ebből következik, hogy ki meghiva 
nincs is , annak azért van ülése ós szavazata. S i m o n János 
(Sopronym. k.) maradjunk a’ gyakorlat mellett. Gr. An
d r á s  sy Gyula (Zemplénm. k.) Nem hiszi, hogy az erdélyi 
jóllét után sóvárogjunk, mellyet egy felső-táblai szónoktól 
hallott magasztaltatni. Ó fels. a’regalis által csak azon jo
got gyakorolja, hogy a’ határidőt megmondja;részórőI kije
lenti,hogy ez olly fontos tárgy,mellyet minélelőbb el kell dön
teni, pártolja Borsodot.

Ju s th  József (Turóczm. k.) Előre azt hittediogy Szat- 
már a’ borsodi indítványt fogja pártolni, később azonban 
észrevette,hogySzatniár,,juste milieux“ törvényes gyakorlat 
és szokás is bizonyítja, hogy az országgy. szavazat ’s meg
jelenési jog nem föltételeztetik a’meghívás erejétől; a’ bor
sodi indítványt pártolja.— Gr.F o r g á cliÁg.(pozs onyi kápt.) 
elismeri annak bizonyosságát,hogy a’ mágnások és törvény
hatóságok országgy. szavazatjoga nem függ a’ meghívástól. 
— B i r ó  Imre Arad k.) Borsodot pártolja.— J o z i p o vi c h 
Ant. (Turopolya) nyilványitja, hogy ő is azon esetben van, 
hogy regalist nem kapott— de azért szeretné azon conser- 
vativ embert látni, ki az ő megjelenési vagy szavazati jogát 
kétségbe merné vonni, pártolja Borsodot.— S o m s ic h  Pál 
(Bárányára, k.) szerfölött csudálkozik, hogy a’ tanácskozás 
illy irányt vett, nem lévén eset, hogy a’ felség nem küldött 
volna regalist, azértkivánnáa’ régi gyakorlat megtartatását.

E l n ö  k: Borsod indítványaim elfogadtaíik, az meg fog
ja nyugtatni az ellenvélernényüeket is. így tehát a’jegyző be
lé teheti.— J e g y z ő: olvassa tovább a’ veriűcationalisjelen- 
tést.— G o l d b r u n n e r  Sándor (Selmecz és Bélabánya vá
ros követe) városa meghivatásánakkieszközöltetését kéri a’ 
rendektől. Bőn is  S. (Szaholcsm. k.) Itt van helye ’s ideje 
hogy a’ határozatot azonnal foganatosítsuk ’s mondjuk ki, 
hogy ámbár Bélabánya meg nem hivatott, mindazáltal itt 
ülése ’s törv.szavazata van.— K o s s u t h  Lajos (Pestm. k.) 
Több documentum van a’ regalisra nézve,u.m. az lső 1796 ; 
a’ 2dik 1811 ;a’ 3dik 1825b.úgy kívánom elismértetni Sel
mecz és Bélabánya egyesült városok követeitis —

S z e n t k i r á l y i  M. (Pestm. k.) 1836ki országgyűlés 
volt az, mellyben előfordult, hogy egy követ két jurisdictiót 
repraesentálhat é?— tehát nyilatkoztassák ki a’ követek, hogy 
mellyikhatóságot repraesentálják? G o l d b r  u n n  erSándor 
(Selmecz és Bélabánya köv.) feleli: mindkettőt. O s z t r o -  
l u c z k y  Gejza (Zólyomra, k.) Selmecz és Bélabánya juris— 
dictiójaurnáivá van— Sz e m e r e Bert. (Borsodm. k .)leg 
jobb lenne ezt a’ petitionalis választványhoz utasítani, hogy 
az kellőkép kifejtessék. —  E l n ö k  B ü k k  Zsig. megnyug
szanak é ebben a’ t. rr?  (igen igen!) ’s végzéssé vált.

K o s s u t h  L. (Pestm. k.) a’ részek kérdése következ
nék; de a’kérdéses levél éscsatolványok még nincsenek ki
nyomatva, parancsoljanak a’ rr. megtegye é indítványát? 
(halljuk halljuk!)— B ón i s(Szabolcsm.)a’ tegnapi határozat 
nyomán együtt kell a’ partiummal e’ tárgy fölött tanácskoz
nunk, véleménye szerint nem kellene ezen határozattól elál— 
lani.— Elnök Bük Zsig.: Az a’ kérdés: mindjárt fölvegyük é 
vagy később ?

0 Így ay  Titusz (Pozsonyin. k.)Hogyan fogunk e’ tárgy
hoz fogni, mig a’ petitionalis csatolványok kinyomata keze
inknél nem lesz, most fognánk inkább a’ honosítás tá r
gyához.— K o s s u t h L. (Pestm. k.) minthogy tegnap beje
lentő inditványát’s érdekében állott a’ nyomdában tudakolni, 
feleletül kapá: hogy legfölebb 3 nap múlva okvetlenül kike
rülnek a’ sajtóból.— E ln ö k  Bük Zs: megnyugszanak a’ rr. 
hogy az indítvány akkorra halasztassék, midőn az iromá
nyok ki lesznek nyomva?(meg m eg)— K o s s u t h L.(Pestm. 
k.) minthogy többen haza küldöttek az irományokért, addig 
három dolgot ajánl: 1) az, hogy a’ gravaminalis küldöttség 
rendeltessék ki és működjék, 2 ) hogy óhajtaná,ha a’ rr. azon 
tárgyak közül,mellyeket a’múlt orszgyülésen fölterjesztettek, 
a1 bányászati törvények iránt kérnének resolutiót;3)az éven- 
kinti országgyűlés megtartatása iránt munkában levő ország- 
ház tervezete ügyének mibenléte fölött a’ nádorhoz készíttet



nék fölirás.— E ln ö k  gondolja,hogy ez iránt senkinek sem 
lehet észrevétele. —  S z e n t i v á n y i  Károly (Gömörm. k.) 
indítványozza a’ Pesten tartandó országgyűlés tárgyát a’ 
sajtó ügyében működendő választvány munkálatára bízatni. 
E l n ö k :  elfogadják ezt? (igen).

] us t h József (Turóczm. k.) Egy fontos tárgyra híja 
föl a’ Ti’, ügyeimét!: az egész haza tudja, melly iszonyú Ín
ségnek volt kitéve múlt években ’s van még most is a’ fölvi
dék, azonban röviden azt mondja:hogy ő fels. fölirás idéztet
nék,miszerint a’ jelen t. hozás késznek nyilatkozik ez ügyben 
intézkedni, továbbá hogy egy választvány volna kiküldendő, 
melly javaslatot készítene, mikép lehetne a’ közinséget elhá— 
ritani.’S mivel indítványa nem kíván hoszszas disoussiót, kéri 
a’ kkat ésrrket egyeznének belé.—

K o s s u t h  L. (Pestm. k.) Pártolja Turócz indítványát, 
sőt sajnálja, hogy az országgy. folyamában csak két hónap 
múlva jő ezen nagy fontosságú ügy először szőnyegre.Azon 
nézetben van, hogy hol a’ közgazdászat olly rósz lábon áll 
mint nálunk, ezen bajt csak enyhitni, de megelőzni vagy or
vosiam nem lehet. Példát hoz föl a’ múltból ’s kárhoztatja a’ 
kormánynak e’ cekintetbeni eljárását, melly a’ gabonák kivi
telét is csak akkor tiltotta már meg, midőn annak eltiltása 
késő vala, ’s a’ hazából majd minden élelemszer kiment ’s a’ 
honban csak drágaságot szült. A’ fölirásban ennélfogva szük
ségesnek tartja megemlitni,hogy a’ kormány máskor illy ese
tekben előre tegye meg rendelésit. Nem lát ugyan is szónok 
abban semmi áldást, hogy a’ kormány még jótéteményiben is 
késedelmes.Például a’mult évben december körül küldött Sá
rosba segélyt,midőn a’ nép már nagy részben elhullt az Ínség 
alatt. Szónok azt tartja, hogy a’ kormányhoz, melly 24 millió 
pgő forint évi jövedelmet húz Magyarországból, egy áltáljá
ban nem illő eljárás az, hogy csak 300 ezer pftot tud áldoz
ni a’ haza legnagyobb szükségében,’s akkor is az adomány
zás egy harmad részét a’ katona lovakra nem pedig a’ haza 
polgárira forditja.Ez nem jótétemény. Fölhozza: hogye’rész- 
benm agoka’ megye főkormányzóji sem tesznek eleget köte- 
lességöknek —  például Árvamegye administratora, ki azon 
ínséges időkben, midőn a’ kenyérhiány miatt számtalan éh
halál martaléka lett, a’ helyett hogy a’ köznyomor emberölő 
terhén segített volna, több ezer mérő gabonából pálinkát 
főzetett, ’sa’t ’sa’t.—  Turócz indítványa másik részét szónok 
annál inkább elfogadja, mivel mélyen meg van győződve,mi
szerint alamizsna által a’ nyomorúságot elhárítani nem lehet; 
több rokon szellemű nyilatkozó szónok után :

Am b r ó Antal (Bars) leginkább azon vádra vonatko
zólag, mellyet Pestm. követe Árvám, adminisztrátora ellen 
felhozott, előadja: hogy a’ nevezett adminisztrátor védelmé
re erkölcsi kötelességénél fogva kénytelen szót emelni, mi
szerint az csak azon képtelenségből főzeteit pálinkát, mivel 
a’ nép öszszetett kezekkel kérte, hogy rothadt burgonyáját 
venné m eg’s ezt szóló magától a’ nevezett adminisztrátortól 
hallotta. Egyébiránt pártolja Turócz indítványát. —  Ezután 
a’ fölött történvén még néhány szóváltás: vájjon mindjárt in
tézkedjék é a’ tábla a’ szőnyegen levő tárgy fölött, vagy fon
tosságánál fogva elhalaszsza azt máskorra, midőn az bőveb
ben megvitathatik. —  Elvégre is a’ többség kivánata szerint 
határozattá lön, hogy kerületi választvány ez ügyben tüstint 
működjék. —  Végre Asz t á l  o s Pál (Mármaros) mint ezen 
ülés későbbi jegyzője a’ b. Baldaccimeg nem hivatása iránt 
készített üzenetet mutatá be, minek kinyomatása nem ki- 
vántatván, az ülés eloszlott. —

Főrendi tábla. ( i9 d . o rsz . ü lé s )  jan. 12. (Tárgy. 
0  dvözlések, hitelesítések, k ö z ö s t e h e r v i s e l é s  iránti rendi 
üzenet). El lévén készülve az országház főrendi tereme a’ mai 
nap tartott idei első főrendi ülés az újonnan rendezett ország
háziteremben nyittatott meg nádor ő fensége által. II ám János 
(szatmári püspök) először emelvén szót, a’ m. főrendek nevé
ben üdvezlő szózatot intézett elnöklő nádor ő fenségéhez ’s a’ 
tábla uj évi szerencse-kivánatit terjesztő elő; mire

N á d o r  ő fens. „Köszönöm, úgymond, a’ mélt. főren
deknek ezen szives óhajtásukat ’s mondhatom, legboldogabb- 
nakfogom érezni magamat, ha a’ kölcsönös bizalom ez eszt.- 
ben is egyaránt szorosan fog csatolni bennünket egymáshoz. 
Adja Isten, hogy a’ haza reményei közül ez uj eszt.ben minél 
több valósuljon ’s azért szivemből kívánom, hogy méltóságtok 
isszámos esztendőigboldogul éljenek!“ (Éljen, éljen!) Tessék 
mostitélőmester urnák az orszggy. lap iránti viszonüzenetet 
hitelesítés végett felolvasni.“

Hubay József olvassa „válaszát a’ m. főrendeknek a’ t. 
kk. és rr.hez o rsz á g g y . lap  létesítése iránti üzenetükre*“ 

Gr. Sz é c s e n  Antal, ezen szerkezet iránt kettős észre
vétele lévén,b. Wenkheim Bélának e’tárgybani javaslatára hi
vatkozva, szerkezeti módosításokat javasol, melly ek általányos 
helyeslést nyerve, azonnal elfogadtattak. Ekkor jelent meg a’ 
kk .ésrr. küldöttsége b . Ru d n y á n s z k y  Samu eszterg. kápt. 
k. vezérlete alatt,ki velős beszédben üdvözölvén a’fens, főhget, 
a’rr.ujeszt. ohajtásit fejté ki az öszszes főrendi tábla irányában. 
Erre Ná d o r  ö fens, mintegy illy szavakkal válaszolt: „A’ m. 
főrdek velem együtt köszönetét mondanak a’ t. kk. és rrnek szi—

vés óhajtásaikért ’s ezeket viszonozzák,mit egyébiránt küldött
ség által is fognak tenni. Mi személyemet illeti, köszönöm a’ t. 
kk. ésrr.nek irániam tanúsított rokonszenvét, és kérem őket, 
hogy becses bizalmokkalezujeszt.ben ismegajándékozniszi- 
veskedjenek, hogy igy annál inkább sikere legyen törekvésünk
nek ’s jó eredvénye igyekezetünknek, Isten áldja meg*“

A’ rendi küldöttség eltávoztával gr. Te l eki  Domokos 
felfogván ismét a’ fönebbi viszonüzenetbeli szerkezet hitelesí
tési ügyét, abból a’ helytartó tanácshoz küldött felsőbb rende- 
letmegemlitését elmellőztetni kívánta,mikörül miután b.-Maj t-  
h é n y i Antal ellenzőleg, gr. T e l e k i  László és Pá l f fy Jó
zsef pártolólag röviden nyilatkoztak; N á d o r  ő fens, kine
vezvén a’ kk. és rr.hez megköszönés és kívánat-viszonzás vé
gett menendő küldöttség tagjait, Hu b a y  József felolvasá a’ 
fönebbi,többséget nyert nyilatkozatok nyomán módositott’sek- 
kép hitelesített viszonüzenetet, mit annak idejében közlendünk. 
Ezután G h i c z y Kálmán nádori itélőmester felolvasá a’ ka
tonai élelmezés és szállásolás tárgyában a’ kk. és rr. részé
ről kiküldött választvány tagjait, továbbá üzenetét a’ kk. és 
rr.nek az ö r ö k v á l t s á g  ügyében. —  N á d o r ő fens, ki
nevezvén a’ katonai élelmezés és szállásolás ügyében mun
kálandó főrendi választvány tagjait, —  H ub ay József ité
lőmester előterjeszti üzenetét a ’ kk. és rr.nek a’ m. főr.khez 
a’ k ö z ö s  t e h e r v i s e l é s  tárgyában.

Gr. S z é c s e n  Antal a’ kk. és rr. üzenetét uj lépésnek 
tekinti a’ közösteherviselés kérdésében, mellyet a’ múlt tör
vényhozás kitűzött, annak szerencsés megoldatása felé. De 
szóló a’ közös teherviselés fenforgó ügyét sokkal fontosabb
nak tartja, semhogy annak múlt országgyűlési ’s jelen állása 
elemzésébe bocsátkozhatnék, annyit vél azonban elismér- 
hetni, hogy valamint a’ nemzet a’ kiváltságok megőrzése 
által a’ magyar nemzetiséget megóni ’s fentartani kívánta, 
úgy más részről fogékonynak is mutatkozott az uj eszmék 
iránt, mellyeket a’ haza financiális állapotának korszerű át
alakulási szüksége fölkeltett. Illy körülmények közt, ha az 
alkotvány-fentartás iránti féltékenység a’ mull országgyű
lés eljárása nyomán nyilatkozott is, az iránt annak tapasz
talatán is kell tisztelettel viseltetni, hogy a’ mult törvényho
zás , az adóviszonyok átalakítására nézve eredvénytelenül 
oszlott szét. Szóló maga részéről nem retteg ugyan az e’ 
tekintetbeni reformoktól, de óhajtja, hogy a’ törvényhozás 
eljárása megfontolási bélyeget viseljen ’sintézkedésibennem 
a’ gyorsaság, hanem a’biztosság jelszava által vezéreltessék. 
Ezen meggyőződésből indult ki a’ múlt törvényhozás; ugyan 
ezen alapeszme, úgy hiszi, adand irányt a’ jelen országgyű
lésnek is, és szóló, midőn a’ múlt országgyűlés választvány- 
kiküldést látott szükségesnek, ennek fonalán kíván most is 
indulni ’s fentartja magának, ha majd ez ügy választványilag 
tökéletesen ki leend merítve, ahoz saját érdemleges vélemé
nyével járulhatást is. Szóló sajnálja ugyan, hogy az ebbeli 
tanácskozások múlt országgyűlésen eredvény nélkül marad
tak, de nem akar ennek okai feszegelésébe bocsátkozni, mert 
nem lehet czélja ezzel keserűséget idézni elő, midőn e’ fon
tos kérdést csak kölcsönös rokonszenv ’s a’ két tábla közti 
egyetértés és bizalom segítségével remélli szerencsésen 
megoldhatni. Szóló ez ügynek múlt országgyüléseni fekvé
sét a’jelen üzenet czélzatával öszszevetvén ’s fejtegetvén,—  
megjegyzi, mikint előtte megfoghallan ez üzenetben nyilvá- 
nyitott azon állításuk a’ rendeknek, —  hogy ,,a’ h á z i 
a d ó  e 1 v á 11 a 1 á s á r a jelen pillanatban biztos és többé 
soha illy kedvező alakban viszsza nem térendő alkalom“ ajánl
koznék ’s úgy látja, mintha ezen kitétel erkölcsi kényszerítést 
akarna ezen főrendi tábla ellenében tanúsítani, mire ezen felső 
tábla, tekintvén azon jótékony szellemet, melly ebbeli tanács
kozásit vezérli, szóló meggyőződése szerint soha okot és ala
pot nem szolgáltatott. Szóló viszszapillantva múlt országgyű
lésre, úgy látja, hogy akkor a’ közszükségek födözése volt az 
uralkodó eszme, most pedig a’ közös teherviselés egyik faja 
a’ házi adó, az; akkor a ’ direct kutforrások az orsz. pénztár 
számára voltak kijelölve, most ugyanerre az indirect kutfor- 
rás tüzelik ki, mibül azt következteti szóló, hogy ezen ügy 
minden tekintetben komolyabb financiális megvizsgálást ’s in
tézkedést igényel, nehogy ezen egymással ellenkező tervek 
szappanbuborék gyanánt tűnjenek el. ügy látja szóló, hogy 
múlt országgyűlésen azon eszme uralkodott, miszerint az or
szág financiális átalakulásának csirája a’ nemesi kiváltságok 
megszüntetésében tűnt föl, azóta a’ körülmények sokban vál
toztak, mellyek körül szóló egyet különösen fontosnak tart, és 
ez az országszerte uralkodva tapasztalt Ínség, melly ez úttal 
különös tekintetet igényel. Ha ezek szerint azon vélemény tá
madhatna, miként szóló múlt országgy. határozatát a’ m. fő- 
rdeknek az adóügy iránt fentartani, jelen üzenetetpedigvisz- 
szautasitani kívánná, szóló kötelességének tartja kijelenteni, 
hogy ő a’ korszerű közeledés barátja lévén, jelen országgyű
lésen az adó kérdését közelebb óhajtaná vinni sikeres megol
datása czéljáboz, e’ mellett azonban egy érdemes angol status
férfi elvéhez ragaszkodva, —  soha az agilaliónak, hanem 
mindenben a’ komoly higgadt megfontolás szavának kész en
gedni. Mindezeknél fogva ez ügynekmultor.ggyülési ésmos-
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tani állapotában elvkülönbség nem forogván fon, hanem en
nek csupán alkalmaztatása körül térvén el egymástól a’ véle
mények, szóló indítványba hozza,hogy a’ m. főrrdek most is 
ragaszkodván a’ már múlt országgyűlésen elfogadott fő elv
hez, melly a ’ közös teherviselés, általában, az orsz. pénztár 
megállapításához pedig különösen, ne hátráltassák az üze
netben kívánt választvány kiküldetését, de a’ házi adó elválla
lása iránti érdemleges elhatározásukat akkorratartsák főn,mi
dőn ezen választvány minden szükséges adatot öszszeszedve,a’ 
garantiákat kimutatva,ezügyetegész kimeritettségébentünte- 
tendielő,javasoljatehátszóló,a’t. kk. és rr.nek olly formán vá- 
laszoltatni,miszerint a’ mgos főrrdek, nem látván köztök és a’ t. 
kk. és rrdek közt elvkérdést fönforogni, maguk részéről is 
egy választvány kiküldetését kívánják, de nem látják czélirá- 
nyosnak, hogy a’ háziadó elvállalása illy általányosságban 
mondassák ki, miután ép a’ kiküldendő választványnak azt 
kívánnák adni utasításul, hogy a’ közös teherviselés álLalá- 
nyos elve alapján jelölje ki azon külön kutforrásokat, ké
szítsen ezek iránt részletes javaslatokat, hogy ezek vezérfo
nalán az általányos elv, fenálló viszonyaink tekintetbe véte
lével, biztosan léptethessék életbe; miért is szóló indítványa 
szerint ezen ügy in complexu csak akkor volna tárgyalan
dó,—  ha ezen választvány bevégzett munkálata ide előter
jesztve leend.

B. M a j t h é n y i  Antal liptói főispán ahoz akarván 
szólni, miként érti ő a’ tett indítványt, belé egyezik a’ ren
di üzenet alapelvébe,melly szerint a’ házi adó elfogadtatása, 
országos pénztár-fölállítás és orsz. választvány kiküldetése 
czéloztatik , —  de ezen választvány mikénti utasittatása 
iránt máskint lévén meggyőződve, a’ házi adót illetőleg szó
ló nemcsak egyenesen reá szavaz, hanem kívánja, hogy ab
ból valami legyen, mert ez által a’ megyei igazgatásban a’ 
még annyira hiányzó rendet és felelősséget véli utólérhetni, 
miután hinni akarja, hogy a’házi adó-elfogadással föl lesz
nek állitvaazon biztosítékok is, mellyek annak lelkiismére- 
tes kezeltetése iránt teljes megnyugtatást szerezni képesek, 
melly garantiák megállapításáig a’ házi adó elvállalási kér
dése is fölfüggesztendő volna. —  Megjegyzi szóló hogy a’ 
házi adó behozatalával a’ f e l e l ő s s é g  elve gyakorlati
lag volna meghonosítható a’ megyékben, miszerint aztán ez 
nem lenne puszta szó, hanem valóság, és az adókezelési el
járás mintául ’s Útmutatásul szolgálhatna, mikép kelljen me
gyékbe a’ felelősséget behozni. Ennek felvilágosításául meg
említi,miként megyékben a’ „nos universitas“ féíe sz.Istvánpa- 
lástja alatt az adókezeléssel borzasztó viszszaélések történnek, 
igy ki előbb 50 sessiótól fizetett,azt 1 0 0 , 150rerugtatják, ’s 
általában a’ megadóztatás nem ritkán az uralkodó párt hatal- 
maskodásátul függ. A’ szabad választás ugyan szóló előtt olly 
szentély,mellyetalkotványos szempontból mélyen tisztel,de az
zal még sem tartjamegegyeztethetőnek a’pénzkezelés szüksé
ges felelősségét ’s csak olly garantiák fognak a’ kérdés sze
rencsés megoldásához juttatni, mellyek mellett a’ kezelési fe
lelősség közvetittetik. Szóló nem bánná,ha kortesek határoz
nának is a’ fölött: vájjon a’ részek viszsza nem csatoltatása ’s 
az administratori rendszer sérelem é vagy nem? ez inkább 
azon typuszhoz tartozik,melly a’ magyar alkotvány sajátja;de 
hogy a’ megyei öszszeség czime alatt a’ pénzkezelés körül 
botrányok követtessenek el ’s folytattassanak, ezt nem tartja 
megegyezőnek az alkotványossággal ’s ideje volna, hogy e- 
zen viszszaélések lehetősége megszüntessék.Szólóugyan nem 
csudálkoznék, ha ezen körülmények tekintetbe vételével az 
aristokratia a’ házi adótól tartózkodnék; de azért nem tart 
azokkal, kik azt hiszik, hogy a’ házi adó elvállalásával a’ ne
messég tekintete csökkenni fogna,vagy hogy az egészen meg
szűnhetnék, mert aristokratia, mióta áll a’világ, mindig léte
zett, t.i. az erkölcsi és születési aristokratia, mellynek helyé
be valamint nem kívánja szóló, hogy az aristokratiánakleg- 
türhetetlenebb faja, a’ pénzaristokratia, lépjen, úgy bizto
san hiszi,hogy a’ magyar születési aristokratia meg nem szü- 
nendik legfölebb más országok aristokratiájihoz közelitend, 
mi korszerűföladatais. Tekintsük Angliát, Franczhont, milly 
fényes polezon áll aristokratiájok,— melly a’ néppel minden 
köz terhekben híven osztozik, mig mai időnkben a’ magyar a- 
ristokratiának kiváltságos állapota egész Európában szemet 
szúr. Szóló nem az adómentességben találja a’ magyar aris
tokratia fönállhatási alapját, hanem tekintélye’sjbefolyásos- 
sága zálogát erkülcsiségben, műveltségben és a’ nóphezi 
nagylelkű közelítésében keresi föl. Ennélfogva a’ közös te
herviselés általányos elvének elfogadása mellé, annyit kí
vánván adni, mennyi magunk fölemésztése nélkül lehetséges, 
szóló járul ugyan az országos pénztár-alakításhoz, de sokkal 
fontosbnak tartja ennél a’ házi adó elvállalását, mint a’ melly 
eredvényre nézve többet igér amannál. A’ házi pénztár üd
vös eredvényét ugyan is az által látja leginkább koczkáztat- 
va szóló, hogy az arra rendelendő orsz. fölügyelő többnyire 
az uralkodó pártérdekeihez fogna simulni, melly párthoz ő 
maga tartozik,ez többségre jutván az országban, engedékeny 
lesz annak eljárása iránt, ’s helybenhagyandja számadásit. 
Commentálgatván az előbbi szóló előadását, ezzel egyet ért
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ve a’ közös teherviselés elvét, mellyneka’ házi adó csak al
kalmazása, elfogadván, úgy tartja,hogy ha ez indítvány több
séget nyerne, azon kötelezés volna megállapítva, miszerint 
törvényes garantiák mellett,az általányos elv minden adófajra 
nézve alkalmazhatást nyerne.Ennélfogva szóló midőn az orsz. 
választvány kiküldetésébe egyeznék, nem kívánná ennek uta
sításul adni: mellyik pénztárba legyen a’ direct, mellyikbe pe
dig az indirect adó utasítandó,’s minthogy szerinte gr. Szé-  
cs e n Antal indítványában a’ házi adó is ben foglaltatik, ezt 
magáévá teszi, beszéde végén kijelentvén, hogy üdvösnek 
tartandjaaz országra nézve azon perczet,mellyben a’ nemes
ség a’ házi adót elfogadja.

P op  ov i csBazil munkácsi g.e. püspök szinte pártol
ja Szécsen A. gr. indítványát.—  Z i c h y  Ottó gr. A’legfon- 
tosb pereznek vallja ugyan azt, midón a’ közös teherviselési 
elv egész általányosságában elfogadtatik, de midőn gr. Szé- 
csent fölszólalni hallotta, a1 haza legszebb reményit látta 
Pompeji és Herculanumkint sírba szállani. Nem látván,hogy 
gr. Szécsen A. indítványában a’ háziadó ügye pártoltatok, 
attól tart,hogy ennek megbuklával nyugtalanságoklehetend- 
nek előidézve. Tagadja, hogy az aristokraliatartotta fen az 
alkotványt, ’s úgy látja,hogy ép azon nép, azon parasztság, 
mellyen minden közteher fekszik, ótta meg ekkorig a’ nem
zetiséget ’s az alkotványt. Osztozni kell tehát a’ néppel ennek 
minden terheiben, különben ott leszünk, a’hol voltunk,’s a’ 
rr. üzenetét egész kiterjedésében pártolja.

B. V é c s ey Miklós szatmári főispán a’ közterhek el
vállalásával az aristokratia tekintetét veszélyeztetve tartván, 
különben számitó nemzetnek nem ismervén a’ magyart,melly 
elég ovatos tudna lenni az adókezelés ellenében,a’ rendi üze
netet jelen körülményekben még nem látja elfogadhatónak.

Gr. Ká r o 1 y i György: Jó jelnek tekinti: hogy ezen ügy kö
rül az egyvéleményüek nézetei sincsenek még tisztában,mi tanú
ságul szolgál arra, hogy ezen 1 ' rdés,mint illik is, a’ politikai pár
tokon kívül áll, igy gr. Szécse V. elv gyanánt nem akarja a’ házi 
r dót elfogadni, mig Majthérc mtal b. azt az orsz. pénztár elibe 
.i teszi. Szóló üdvözölvén ■/ lemények ekénti szabadságát, a’ 
rendi üzenet szerint maga sí karná a’házi adó elvlegi elfogad
tatásával e’ tábla kezét me^ ttetni, hanem a’ választványt oda 
L'ivánná utasittatni, hogy meg. 'lapítandó adózási kulcs ’s keze
id  : rend iránt gondoskodjék’.- ietőleg biztosítékot szerezzen. De 
azért nem akarna szóló a’ há/ idónak elvlegi el nem fogadtatá
sa által, a’ fizetni nem akarás köpönyege alá bújni látszatni, an- 
nálkevésbbé, minthogy előre is elismeri, mikép a’ házi adónak 
olly rovatai vannak, mellyhez minden nemes járulni különösen 
köteles, illyenek az igazságszolgáltatás ’s a’ közbátorság rovatai. 
Ennélfogva kész volna szóló gr. Szécsen A. indítványát elfogad
ni, ha abban világosan kijelentetnék, mikép a’ háziadó csak azon 
rovatai fognának elvállaltatni, mellyekre nézve a’ választvány 
nyilatkozni fog.

B. Amb r ó zy Lajos. Azon értelemben, mint gr. Szécsen 
A. kifejté, maga is el fogadja a’ közös teherviselési elvet.—K í s s 
Pál fiumei kormányzó abban látván központosulva gr. Sz. A.in- 
ditványát, hogy a’ kiküldendő választványnak szabad tér enged- 
tessék;fejtegeti ezen tárgynak múlt országgyüléskori,és mai hely
zetét’s tekintetbe vétetni javasolván azon feladást, miszerint az 
adófizetés az illetőkkel megkedveltessék, járul a’ szabad kézzel 
megbízandó országos választvány kiküldetéséhez.

M ar ezi b ány i  Antal trencsényi főispán előtt föltűnő, 
hogy a’ rr. a’ hadi adóról mitsem rendelkeznek, noha az 1723 : 
6 tcz. szerint az adómentesség a’fölkelési kötelességhez lévén e- 
gyenesen kötve, a’ mai védeimi rendszer mellett, midőn fölke
lésre többé szükség nem leend, ezen adómentességi föltétel e- 
gészen megszűnik. A’háziadót illetőleg megjegyzi, hogy a’ me
gyei tisztviselők, kik rendszerint nemesek, ’s csak kivételkép nem 
nemesek, még a’ megyei szolgák és conventionatusok is az adó
zó nép által fizettetnek, ugyszinte a’törvényszéki bírákat, kik in
kább a’ nemesség érdekét mozdítják elő, a’ nép fizeti; a’ közuta
kat, inellyeket többnyire nemesség használ, szinte az adózó kö
teles föntartani ’s a’ közbátorság terheit is csak ő viseli, mihez 
járul, hogy ezen házi adó a’ szükségek szaporodtával évről évre 
szaporodik, mit szóló több törvény-idézés mellett, mellyekből ki
tűnik,hogy az adóbeli tartozások egy jobbágytelektől időszakon
ként. milly változásokon mentek keresztül, fejteget. Úgy látja szó
ló, hogy a’ közös teherviselés előbb utóbb, de be fog következni, 
de látja azon akadályokat is, mellyek annak útjában állnak.Ulyen 
akadálypedig háromféle: lör biztos adókulcs behozva még nin
csen; 2or biztos fölmérések hijányzanak a’megyékben, sokban 
még a’ régi fölmérés után osztatik fel az adó; 3ik akadály pedig 
a’nemesi birtok bizonytalanságában fekszik. Szóló az adót álta
lában elfogadván, a’mennyiben eziránt választvány kívántatik, 
érdemleg akkor szóland még a’tárgyhoz, midőn a’ választvány 
múmiáiata előterjesztve leend.

B. V ay Miklós. A’ tett indítványt nem veheti azon értelem
ben, hogy a’ tárgy elhalasztassék; ’s maga is csak akkor remélli 
sikeres megoldatását a  kérdésnek, ha nem tétetik pári kérdéssé. 
Midőn ez elvet egy országgyűlés már elfogadta, többé viszsza- 
lépni nem lehet; de az elv csak egy, t.i.a’közös teherviselésanelly 
alatt az adózás minden faja értetik, ’s e ’ szerint nem lehet szó 
házi adói, országos pénztári elvről; mik nem elvek, hanem ennek 
csupán részletes alkalmazási. Ennélfogva szóló az indítványba, 
melly a’közös teherviselést elvül elfogadta, befoglalva látja a’ 
házi adókérdését is,’s miután az elv törvényhozásilag egyszer 
kimondatott, választványt szükség kiküldeni, melly annak mi
kénti alkalmazása iránt tanácskozzék. Szóló örül, hogy a’ háziadó 
kérdése a’ veszedelmes szirteken keresztül ment, mert azt többé 
viszszautasitani nem lehet. Garantiákról van csak szó, mellyeket 
szinte a’ kimenendő választvány fog tudni kifejteni; de az idők 
tornyosulnak, tenni kell, nem palhative, hanem egyenesen.

Gr. B a t t h y á n y  Kázmér. A’közösteherviselés szép szó. 
de üres,mig alkalmazásba nemhozatik;gr. Szécsen A. indít

ványa édeskeserri természetű, mellynél fogyást múlt ország- 
gyűlési állapotára akar viszszavitelni az ügy, de szóló úgy 
látja,hogy az idők változtak,hogy a’ nemzet óhajtása, a’ kor
igények túlszárnyalták már akkori helyzetét e’ kérdésnek; fő- 
biztositékot e’tekintetben a’sajtó szabadabb mozgásától vár, 
pártolja az üzenetet.—

L o n o v i c s József csanádi püspök. A’ haza boldogsá
gát csak azon áldozatok mellett érhetni el, mellyek által más 
nemzetek is emelkedtek; nálunk ugyan nem mondhatni, hogy 
a’ nemesség a’ küzterhekben részt nem vett, de ezen indirect 
részvétet a’ külföld nem érti, a’ jobbágy nem hiszi, semmi e- 
setre pedig nem mondhatni k ö z t e  h e m e  k. Azért a’ kül
föld csak azt mondja rólunk, hogy a’ nemesség kiveti az adót, 
de maga adómentes, melly abnormitásnak egész Európában 
párja nincsen. Ideje hogy az eddigi subsidium helyébe a’ kö
zös teherviselés, áldozat helyeit a’ kötelesség lépjen. Szóló 
nincs a’ szatmári főispán azon véleményében,hogy az adó el
vállalásával a’ nemesség tekintete csökkenni fogna,sőt azt hi- 
szi, hogy nem fogván ezentúl irigy szemmel tekintetni, állása 
és befolyássossága szilárduland. Marad még két hatalmas e- 
lőnye az aristokratiának, lö r  azon varázs, melly hisztoriai ne
veiket kiséri, 2or a’ törvényhozás ezentuli joga is. Miután múlt 
országgyűlésen az elv már elfogadva lön, örömest járul szóló 
hozzá most is, főleg minthogy fő pásztori minőségében is 
kötelességének ismeri a’nép minden terheiben osztozást. En
nek nyomán szóló az orsz. választvány kiküldetéséhez járul, 
mellynek majdan beadandó munkálata tárgyalása idejére ér
demleges ’s bővebb kifejtését nézeteinek fentartja.

Be d e k o v i c s  Lajos b. megjegyezvéntöbbiközt, hogy 
itt olly reformokról van szó, mellyek nemcsak anyagilag, ha
nem erkölcsilegisigérika’népetmoslanihelyzeléból kiemelni, 
elfogadva a’ közös teherviselés elvét, gr. Szécsen A. indítvá
nyához járul.

W e nk h e i m Béla b. eló'rebocsátván, —  hogy a’ tör
vényhozó számot tartozik vetni egy részről önmagával, csa
ládjával, más részről a’ nemzet érdekeivel, szóló az üzenetben 
az értelmiség ’s becsületérzés diadalát üdvözli, ’s midőn most 
a’ törvényhatóságok majd mindnyájan elfogadták a’ közös 
teherviselés elvét, bátran mondhatni,—  hogy a’ kérdés már 
megérett; ’s nem lehet erőtetésről szó, midőn a’ hazában 
működő értelmiség bona üde formál a’ nemzet akaratára 
igényt. Szóló előadását folytatva megjegyzi, hogy a’ m. a- , 
ristokratiát lén kívánja tartani,nem sympathiából ugyan, ha
nem mert benne a’ nemzetiség fó'lámaszát leli; aristokratia 
nélkül ezen ország megszűnendenék Magyarhon lenni, a’ kik 
utánunk jönnek,talán boldogabbak,bölcsebbeklesznek,’s talán 
több rend és szabadság fog e’ tájakon felvirulni —  de ma
gyar typuszanem leszen. —  Az a r i s t o  k r  a t i  a ezen befo
lyásosságot, ezen erőt önmagában keresheti, —  mellynek 
azonban egyik külső feltétele a’ közös teherviselés, —  ezen
kívül pedig az örökváltság. Szóló méltányolja azon aggodal
makat, mik a’ megyei isméretes kezelés tekintetbe vételéből 
gerjednek, midőn például arról, ki a’pénztárt meglopta, nem 
mondatik,hogy tolvaj, hanem csak hogy szerencsétlen esete 
volt, de szóló az aggodalmakra bővebben akar kiterjeszkedni, 
midőn majd e’ választvány javaslata nyomán azon biztosíté
kokról leend szó. Az országos pénztár felállításával a’ kezelési 
felelősség is megállapittalván a’ nemzet jogigényei és köve
telései a’ kormányi felelősség iránt több nyomatékkai fognak 
bírni ’s ennek egyik alapja leend a’ nemzet által letéve; ennél
fogva szóló a’ közös teherviselési elv elfogadása mellett, orsz. 
választvány kiküldetésére szavaz.

Gr. A n d r á s s y  György sárosi főisp. midőn gr.Szé
csen An. indítványához járul, az adó tárgyában nem részle
gesen, hanem egészen kíván intézkedni, azért a’ válaszlvány- 
kiküldeté.st pártolja. —  Gr. H a l l e r  Ferencz a’ házi adót 
világosan pártolván, beléegyezik hogy orsz. választványi ja
vaslat alapján tárgyaltassék érdemleg ez ügy, ugyszinte a- 
hoz, mit a’ rr. az orsz. pénztárra nézve javasolnak,hasonlag 
járul ’s igen helyesnek látja, hogy a’ rr. ez úttal hadi adó
ról nem rendelkeznek, miről tanácskozni akkor leend alka
lom, midőn majd a’ honvédelem ügye kerülend szőnyegre. 
Pártolja az üzenetet. Gr.F o r g á c s Antal nem találván gr. 
Sz. A. indítványában azt, mit b. Majthényi A. benne feltalált, 
olly értelemben pártolja azt, hogy a’ főelv, a’ közös tehervi
selés elvének megállapítása, mondatnék ki.

N á d o r  ő fens, „mgos főrk! a’ holnapi nap, január 
I3ka, szomorú nap különösen re ám nézve, reméllem, hogy 
a’ mgos főrk nem akadnak fel azon, ha holnap ülést nem 
tartok. - -H a d d  szenteljem e’ napot egyedül a’ viszszaemlé- 
kezésnek!“ Ezzel a’ mai ülés eloszlott.

E lő  l e g  es. A’ január 14kén tartott 34ik kerületi ü - 
lésben több rendbeli elnökjelentéseken kívül a’ honpolgárság 
elvesztése ’s külföldiekrőli t.javaslat tárgyaltatott, mellynek 
lső §a2ik pontjára Szemere Bert.bóvitést ajánlott ollyképen, 
hogy honpolgári jogát veszítse el,ki a’közállodalom epgedel- 
me nélkül külföldön czimet, rendet, vagy hivatalt díjjal vagy 
dij nélkül elvállal. Ez ellen nyitrai követ Tarnóczy Kázmér 
azon észrevételt terjeszté elő, hogy mivel az ausztriai marina

(tengerészet) olly parányi, hogy abban elegendő tengerész
ügyi tudományokat nem igen szerezhetni: nem látja helyén, 
hogy ha valamelly honüaz angol marinához megy, e’ miatt 
polgárjogát elveszítse. Némi vitatás után a’ nyitrai észrevétel 
mellőztével a’ borsodi bővítés határzatlá emeltetett.Ezután a’ 
4ik pont támasztott élénkebb vitát, mellyet némellyek mó
dosítói, mások végkép kihagyatni akartak, végre szavazásra 
bocsátvána’tárgyata’nevezett pontolbenhagyalni határozták.

Ez ülésben nyujtá be H á z m á n Ferencz budai követ 
némelly budavárosi közpolgárok által aláirt peliliót, kik a’ 
városrendezésben a’ politikai rendszert a’ közigazgatásitól 
egészen elválasztatni kérik. Elnöki jelentésből pedig meg
érteni lehetett, hogy az országház-épitéstárgyában 4 1 épí
tészi terv nyujtatotl be a’ válaszlványhoz; a’ tervek közszem
lére tétetvék a’levéltárnoki szobában; fölszólítja tehát a’ren- 
deket, hogy azok megbirálására választványt neveznének ki.

BUDAP E S T I  NAPLÓ.
A’i múlt számban írt képnek méltó melléklete a’következő 

is. Bizonyos körben _egy Vezuvkeblü fiatal m e g u ráz  t a t  á s a 
ellen kikelvén, elhatároztatott, hogy ezentúl minden jó gon- 
dolkozásu p o l g á r t á r s n a k  (vagy tán jobban czimborának) 
czimezendi őt, és rokonérzelmü barálit.Otthon azonban minden
ki követelheti a’t e  i ns  czimet inasa-és mosogatónéjától egy- 
iránt, mert csak a’ szövetség ülésein nincs u r, miután sz o 1- 
g a sincs.

De menjünk aTarsangi jelenetekre át, hogy a’tán megrom
lottgyomrot illőn restauráljuk.—A’legközelebb múlt bálban bi
zonyos fiatal uracs üldözőbe vett egy ingerlőn öltözött álarezos 
nőt. A’ férfi csinos álarcztalanságában megtetszék a’ hölgynek,
’s annak viszont az ízletes álarezos nő. Beszélgettek csillagokról, 
holdvilágról, végre szivük ügyéről is, szóval egymásnak szerel
met vadának: de a’hölgy ennyi bizalmasság után sem veszi le 
álarczát, hanem a’jámbor Seladont kérelme folytán figyelmez
teti, miként ő a’ színházban itt meg itt, illyen meg illyen ruhában 
szokott ülni. Lesse ki és kövesse haza mentekor, de ha férfit lát 
vele, csak másnap keresse föl kitanult lakán. A’ fiatal ember pon
tosan megjelenik a’ színházban,ugyanottan fülelés néz minden
felé, mig az imádottra jelei után ismer; barátinak örömderüsen 
hirdeti diadalmát és szemközt áll a’ boldogitandóval, mosolyát 
üdvére magyarázza, rá tévedt pillanatiból a’ pásztorórát olvassa 
ki,—előadás után pedig tiszteletes távolban — minthogy megirt 
férfi imádottja oldalánál volt—köve1 i,’s roppant sóhajok erege- 
tésivel jegyzi meg a’ paradicsomi lakot. Foglalatossági ugyan 
nem engedik meg a’ másnapi látogatást, de a’ színházban foly
vást sohajtoz imádottja felé, pedig a’jámbor irtózatos csalódás
ban van, mert az illető hölgy azon nap bálban sem volt, hanem 
mint férjétől tudjuk—egy r u t a r  ezu barátnéja játszá a’ komé
diát, ki a’ szép nő maszkját elkölcsönzé vala, kinek azon nyere
sége van, hogy a’csinos fiatal ember látásában minden este gyö
nyörködik a’ színi előadások alatt. Most már mellyik nevetsé
g e s t a’ fiatal csalódó é, vagy a’ rut képű csaló aggszűz? A’ ki
ábrándulás mindenesetre mulatságos leend.

Múlt héten adatott Laborfalvy Róza jutalmául: „Ké t  a n y a  
g y e r m e k e “ czimü íranczia színjáték, 7—8 látványos ábrá
zolatban. Az előadás több nőnek szemeiből könyeket sajtolt, mig 
gonosz magunkat sokszor kaczajra fakasztott a’ regényes dra- 
maiatlanság. Különben erkölcsi irányánál fogva, de kivált a’lát
ványosság tekintetéből, jó lesz vasárnapi előadásokra ez újdon
ság. A’ karzat bőréből búj ki örömében.

Vá l l a s  Antal nemzeti Encyclopediájának IV. füzete is 
megjelent, ’s Hartleben C. Adolf által 1 pfrtért minden könyv- 
kereskedésben megszerezhető. |Qj

T  Ö R V É N V I I A T Ó S Á G Q  K.
Tolnamegye. November fogyta felé évnegyedes köz

gyűlésünk volt, melly azonban a’ törvényszékek közbejötté 
miatt csak december I3kán fejeztetett be, az előfordult ne- 
vezelesb tárgyak imezek: a’ rósz utak daczára is megjelent 
elnök főispán ő mlga indítványára először is az országgyű
lési tudósítások vétettek föl, hol a’ követek az országgyűlés 
megnyitásáról,nádori választásról ’sat. terjedelmesen értesí
tenek, egyszersmind az ekkor tartott fontos tartalmú beszé
deket megküldik. Szűnni nem akaró éljen ’s öröm-nyilványi- 
tások következtek ő cs. kir. felségének az országgyűlés 
megnyitásával mondott ’s a’ fejdelem ajkairól századoktól 
fogva nem hallott magyar szavak megértése u tán , mellyek 
által a’ nemzetiségnek örök időkrei biztosításáról a’ kk. és 
rr. teljes meggyőződést nyertek; hasonló örömérzelmek nyíl— 
ványulván cs. k. István fó'hgnek a’ nádori méltóságra me
gyénk által óhajtott módon történt megválasztatásából is ’s 
uj méltóságábanhozzá üdvözlő fölirat intéztetni határoztatolt. 
Többnyire ő cs. kir. felsége kegyelméhez ’s a’magyar nemzet 
iránti szem etéhez méltó, ennek ohajtásit kimerítő, valamint 
a’ hazaboldogitására irányzott, ’s egyébként is a’ követek
nek már kiadott megyei anyautasitással öszhangzásban le
vő kegy. kir. előadások hálás köszönettel fogadtattak,melly
nek ha erre nézve az országgyűlésen szó tétetik , ő felsége 
iránt, minden más tárgynak a’ v.fölirásba foglaltatása nélkül 
történendő kijelentése követ urak által eszközöltetni hatá
roztatok, minden igyekezettel oda működni tartozván, hogy 
azok minden pontjaira nézve még ez országgyűlés alatt a’ 
nemzet valódi boldogságát eszközlendő t.vényekké alkottas
sanak.— Ezen országgyűlés alatt régi szokás szerint a’ ha
vonként tartatni szokott közgyűlések hozattak említésbe, a’ 
többségi akarat azonban ezen régi szokást eltörlé ’s kije- 
lentéfha követi pótlólagos utasítás iránti szükségből a’ rend
kívül] közgyűlést alispánunk mellőzhetlennek ítélné,—  azt 8



nap alatt megtartani kötelessége. —  A’ második indítvány 
szinte egy ellenzéki tag részéről jőve szőnyegre ’s az elsővel 
hasonló bukásban részesült, mert a’ dicsőült nádorunk em
lékére építtetni tervezett fiumei vasút, bizonyos kereske
delmi számításból föltételeztetik csak jónak és hasznosnak, 
igy ennek befejeztetése előtt azt sem építtetni, annál kevésbbé 
előre megkeresztelni nem akarják.Követ urak megküldik a’ 
kir. előadások hátralevő részét ’s miután tapasztaltatott,hogy 
a’ kir. előadások Ild. pontjához csatolt tjavaslat szerint a’ 
katonai laktanyáknak az országban történendő elhelyzetésére 
nézve megyénk a’ számításból egészen kimaradt, szomszéd 
Baranya vgye azonban illy laktanyát Pécsen és Mohácson, és 
igy kettőt,Somogy vgye pedig egyet Szigetváron fogna nyer
ni, minthogy a’ tervezett laktanyák a’ megyétől távol esnek, 
követ urak iparkodni fognak, hogy a’ Mohácsra tervezett 
laktanya Szegzárdra tétessék által. Zágráb vgyének azon le
velét, melly szerint arra nézve hogy magát Zala vgye köve
tei által kívánja képviseltetni, alkotványellenesnek találták, 
’s azért bans Zala vgye követei a’ panaszkodó megye nevé
ben megszólamlanának, ez ellen óvást tegyenek.— GróíEr- 
dó'dy család kérelme sem talált viszhangra, minthogye’ csa
lád a’ főispáni méltóságtól meg nem fosztatott, úgy azt sem 
látja Tolna vgye,hogy az idézett 1723: 56. t. ez. által bár- 
melly egyes családnak különös előjog adományoztatott vol
n a ’s ezért a’ követek a’ panaszkodó családot pártolni nem 
fogják. A’ pestmegyei főispáni beigtatásnál jelen volt me
gyei küldöttség szép ecsettel Írja le a’ fenséges beigtató cs. 
k. főbgben azon már tényesitett reményt, melly őt hazánkhoz 
szorosabban köti,fens, atyjáhoztehát örömteljes üdvezlő fel
irat fog küldetni. R e n d e s  l ev.

Csongrádmegyéiiek a’ múlt decemberben tartott 
utolsó évnegyedes közgyűlésén első alispán ur a’ megye 
állapotáról tett jelentést, mellynek számos közérdekű pont
jait nem kevéssé homályositá el annak kiemelése, hogy a’ 
közbátorság a’ megye keblében napról napra veszélyesb álla
potba kezd jőni; lopások, rablások, utonállások miatt majd 
minden vidék panaszkodik,’s ezen bűntényeket nem valami ál
landó bandák követik el, hanem —  általányos gyanitás sze
rin t— a’pusztákon tanyázó pásztorok,kiknek fékezésére tehát 
a’ megyei hatóság erélyes közbelépése szükségeltetik. A’ rr. 
e’jelentés nyomán a’ statarialisjognál állapodának meg, ’s 
mivel ezen rögtönitélő jog határideje már lejárt, határozta
tok folyamodás nyujtatni annak meghoszszitásaért. Sokszor 
mondatott már Ítélet ezen rögtönitélő joggyakorlás czélsze- 
rütlenségéről,’s hogy az a’ közbátorlét fentartására nem e- 
legendő, a’ legujabbi események is tanúsítják, mert hisz épen 
megyénkben is a’ rablások ’s erőszakos megtámadások a’ 
statarium-idő alatt kezdetének meg ’stb. azonban fajunk 
vérében van a’ szokás melletti ragaszkodó maradás még 
akkor is, habár azzal a’ czélhoz nem közelebb, hanem talán 
távolabb esünk attól. A’ törvényhozás jelenleg szent feladá- 
sátvégzendő együtt ül, a’büntető codexetszükség egyik főbb 
teendőjének tekinteni ’s úgy hiszszük, hogy csak az által fog 
gát vettethetni annyi morális és physikaiviszszaélésnek.mely- 
lyek eddig úgyszólván a’ statarialis jog gúnyára gyakoroltat
nak,;’s ezt azért hiszszükbekövetkezendőnek,mert a’ t.hozás 
akkor, midőn a’ bűn büntetéséről fog rendelkezni, egyszer
smind morális antidotumrólgondoskodandik,minélfogvásta’ 
nép szivébe köznevelés utján szelidebb ’s emberiségesb el
vek szivárogtatván, belső utálatára vezettessenek olly teltek
nek , mellyek az embert emberi becsétől ’s méltóságától 
megfosztván, alárendelik a’ státus büntető karának.— Cson- 
g rádrr. addig is,mig a’ statarialis joggyakorlás ideje meg- 
hoszszittatnék, válaszlványt neveztek ki, melly javaslatot dől— 
gozand ki, mikép lehetne legkönnyebb ’s leggyorsabban ven
ni elejét a’ naponként inkább elharapózórosznak?’s miként 
lehetne a’ megzavart közbátorságot kellő állapotába visz- 
szahelyezni? Ezen választvány megbízatási kötelességének 
eleget teendő, a’ nevezett czélt körülményink közt legköny- 
nyebben vélte elérhetni az által, ha különös bátorlétí biztos
ság neveztetik ki, mellynek elnöke egyik alispán ’s tagjai 
az öt szolgabiró lennének, kik a’ vétkeseket— legyenek a- 
zok nemesek, vagy parasztok, azonnal elfogassák, a’ tanú
vallomásokat felvegyék és hitelesítsék, ’s a’ törvényszéknek 
adják be,melly H. Mezővásárhelyen ésSzentesen ülésezvén,az 
elfogottak fölött ítéletet mondjon, ’s minthogy e’ czélra a’ 
megyének mostani számú foglárai nem elégségesek, tehát a’ 
választvány azokhoz még negyvenet javasol adatni részint a’ 
földesurak, részint pedig a’ községek költségeire; a’ közön

séges foglárok ez ujan rendszeresítettekből évenként 80, 
hadnagyaik pedig 120 pfrtot húznának a’ földesurak, vagy 
községek pénztárából; egyébként eljárásukra nézve mind
nyájan az illető szolgabirótól függnének. Tovább: felhatal- 
mazandók lennének a’vétkesek üzésében minden gyanús há
zat vagy udvart,hova t.i. nyom vezetne, felkutatni, ’s kik ezen 
törekvésnek ellenállnának, erővel letartóztatni. Kilencz óra 
után senkinek se szabad a’ borházakban maradni ’s kik ezen 
időn túl ottan találtatnak, minden különbség nélkül rang és 
kutyabőrre, bebörtönzendők, ’s másnap a’ szolgabiró ebbe 
állitandók.E’ rendeletek elleni menedék-nyitás a’ csapláro- 
sok, vendéglősek, pásztorok és tanyásoknak 24 pírt bünte
tés alatt tilalmaztass ék.

Ezen javaslatnak több pontjai, mint a’ jelen körülmé
nyek között egyedül czélhoz vezetők a’ közgyűlés által elfo
gadtattak ’s mint megyei határzatokki is hirdettelek. Mi a- 
zon megyőződésben vagyunk, hogy —  ha ezen rendszabályok 
erélyesen hajtatnak végre, sokkal több sikert érzend a’ me
gye, mint a’ rögtönitélő törvény-használás által.

H e v e s -  J k ü l s ö - s z o ln o k  m e g y e .  Múlt évi utólsó év
negyedes ’s főisp. helyettesi elnöklet alatt dec. l3kán kez
dett ’s 1 Sári befejezett, közgyűlésünkön közügyi tárgyalások 
nem igen fordultak —  elő de még is a’ nevezetesbek némi 
vázlata következő. Elnöklő főisp. helytartónk lelkes szavak
kal üdvözölvén a’ rendkívüli hoszszas esőzések nagy sár és 
rósz utak daczára is szép számmal öszszegyült rrket,komoly, 
higgadt kedélyű tanácskozásra hivá fel azokat.

Ezekután2od alispánunk kelt fel ’s mielőtt a’ megye 
állapotáról megtenni kellő hivatalos jelentését megkez
dette, előadá, mikép megyénk kedvelt első alispánja Almássy 
Pál legközelebb múlt közgyűlésben a’ rr. tudomására is kö
rülményeinél fogva hivataláról lemondott; ez okbul szomorú 
szívvel fejezé ki megyénknek, leginkább pedig a’ tiszti kar 
bánatos érzelmét elvesztése fölött, minélfogva küldöttséget 
kívánt volt első alispánunkhoz küldetni, ki is megyénknek, 
úgy a’tiszti karnak, elvesztése miatti bánatos részvétét előt
te feltárva fejezze ki,melly kívánat általányos tetszéstnyervén, 
2od alispánunk Blaskovics Gyula vezérlése mellett, jelesb 
táblabirák’s a’tisztikarból alakulandó küldöttség neveztetett, 
ezután a’ megye állapotáról készített hivatalos jelentését ol- 
vasá fel 2od alispán ur,mellyből tudomásunkra jött, mikép 
múlt évi évnegyedes közgyűlésünktől fogva két rendkívüli 
köz, ’s 6 kisebb kisgyülés ’s 2 törvényszék tartatott, mely- 
lyekben számosb ügy és hivatalos levezetés tárgyaltatott ’s 
intéztetett; el a’ törvényszékeken több rendbeli perek , úgy 
számosb rab Ítéltettek el, a’ rabok száma sokkal kevesebb 
mint múlt évnegyedes közgyűléskor, a’ fogházakban általá
nyos tisztaság uralkodik, megyénkszerte a’ főorvosok jelen
tése szerint általányosan nagy mértékben epeláz uralkodik, 
a’gyermekeknél pedig petécs és skárlátbimlő miatt,mellyek i- 
gen nagy mennyiségben halnak meg,a’ marhák száj és láb
fájásban hellyel közzel sínylődvén, abból kigyógyittatának, 
a’ közbátorság általán véve az egész megyében csupán egy 
helyütt (Hevesvárosban) kevés nap előtt nagyobbszerü rab
lás által zavartatott meg, mellyre nézve rögtön intézkedett az 
illető főszolgabiró;az adónak miképen történt fizetéséről szó
ló jelentéséből végre kitűnt az is: hogy Gyöngyös szabadit, 
város l847 .april lső napjától kezdve mostanig sem a’ házi 
sem a’ hadi pénztárba mit sem fizetett; melly alispáni jelen
tés következtében,következők határoztattak: járásbeli fő és al- 
szolgabirák erélyesen fel fogják szólítani a’megyei fő és seb
orvosokat, hogy azon helyeken, hol betegek vannak azokat 
gondos gyógyítás alá vegyék, a’köz csend fentartása érde
kében szinte a’ főszolgabiráknak meghagyatott: hogy a’ 
csendbiztosokat kötelességük teljesítésére hatályosan ser
kentsék, minek következtében a’ csendbiztosok, a’ megyének 
1831 ki határozatánál fogva mindennapi működéseikről nap
lót kötelesek ezentúl pontosan vinni ’s eljárásuk eredvényi- 
ről évnegyedenként a’ közgyűlésnek jelentést tenni. Figyel
meztetvén ez alkalommal a’ megyei csendbiztosok fizetései
nek fölemeltetése tárgyában vélemény adás végett kiküldött 
választvány, ezen munkálkodásának jövő közgyűlésre leendő 
beadására. Számos tagú választvány küldetvén ki az iránt is: 
hogy a’ megyének 1 8 3 lik  évben megállapított igazgatási 
rendszerét megvizsgálva,Pest megyének ez érdemben legkö
zelebb megállapított határozatát is kétlő figyelembe véve egy 
újabbat dolgozzon ki ’s azt szinte jövő közgyűlésre adja be. 
— Gyöngyös várost pedig kerületi főszolgabíró fel fogja szó
lítani az iránt: hogy adja alapos okát adóbeli tartozása nem

I fizetésének, megtudván adóbeli tartozásának is mennyiségét 
| említett főszolgabíró, erről azonnal jelentést tegyen a’ me

gyének. —  A’ nagyobb számra megszaporodott büntető 
perek minélelőbbi elitéltethetésökre rendkívüli t.vényszék- 
alakitás indítványozhatván, közakarattal elfogadtatott, meg
hagyatván a’ 2od alispánnak, hogy az általa kitűzendő tör
vényszéki határnapra a’ megválasztott táblabirákbul illető e- 
gyedeket bija öszsze.

Fölolvastatott ezekután országgyűlési követeinknek nov. 
I3 ró ldec . 7ik napjáig terjedő országgyűlési tárgyak iránti 
tudósítása,melly az országgyűlési utasitáskészitő választvány- 
nak tárgyalás végett adatott ki; némi kis vita keletkezett a’ 
kir. előadásokra a’ pestmegyei indítvány következtében or- 
szággyülésileg megállapított válaszfelirat felett, minek ered- 
vénye az lett: hogy csakugyan megyénk részéről is túlnyo
mó többséggel a pesti indítvány folytán országgyülésileg 
megállapított válaszfelirat pártoltatik. A’ megválasztott köz- 
kedvességü nádorhoz megyénk részéről üdvezlő felírás ha- 
tároztatott, mellyben kifejtetik,mikép nemcsak Pozsonyban, 
hanem itt is ritka lelkesedés hatotta meg a’ kk. és rr. keb
lét,hogy megyénk kk. ’s rr.deinek hő kivánata országunk ná
dorává történt választatása által teljesült.

Földváry László egyik gyöngyos-járásbeli alszolga- 
biró hivataláról körülményei következtében lemondván,kerü
leti járása a’ többi szolgabiró közt jövő tisztujitásig felosz
tatni rendeltetett. A’ hús ára körülmények tekintetbe vételé
vel eddigi 13 krban tovább is megmaradt. —■ Az egri hen
tesek folyamodtak az iránt: hogy mivelők keresetüktől adó
val rovatnak meg,engedtetnék meg nekik a’juhhusnak font és 
fertályonkénti mérése, miután ők úgy is a’ mészárosoknál ftj. 
3 krral olcsóbban készek a’ szegény adózó népnek, mellyet 
a’ szükség úgy is nyom, kiszolgáltatni, melly kérelem mél- 
tányoltalván,megengedletett nemcsak az egrihentesezéhnek, 
de áltáljában egész megyében a’juhhusnak font és fertályon
kénti méretése.

Főispáni helytartónk, a’ jegyzői karból megyénk e- 
gyik nagyreményű fíját Luby Istvánt tisztbeli főjegyzőnek ne
vezte ki,mi is örömmel fogadtatott. Olvastatott végre a’ nm. 
m. kir. helyt.tanácsnak l847kiseptem beri közgyűlésünkből 
kelt felirata következtében a’ felállított igtató czimére néz
ve jött leirata, mellyben tudtuladatik: mikép általa a’ megye 

| sürgetett szükségeihez képest a’ 150 pft. évi fizetéssel, nem 
I igtató, hanem egy Írnok rendszeresittetett, ugyanazért ehez 
1 tovább is ragaszkodik, mire nézve a’ megye rrdei elállottak 

az e’ részbeni további felírástól ’s azt határozták: hogy a’
| mostani 2od alispán válaszszon igtatónak a’ rendszeresített 

Írnokok közül egyet, főisp. helytartónk pedig azonnal ezen 
ujdon rendszeresített irnoki állomásra Sávoly Lajost,ki ed
dig azigtatóságot vitte,nevezte ki,a’ki is mivel ezen hivatalos
kodásában buzgón járt el,a’2odalispán által igtatónak meg
választatott, fizetését tehát azon időtül fogja huzni, mióta az 
igtatói hivatalt mint helyettes vinni kezdette.

Múlt évnegyedes közgyűlésünkből megyénk alsó ré
szében létező Istvánháza és Gyalu pusztákat meglepett kár
tékony sáskák kiirtás-módja érdemében sáskakapitány vagy
is felügyelőkép kiküldött P. P.táblabiránk egészsége változ- 
íával, ezen hivataláról lemondva, az e’ részben teendő czél- 
szerü intézkedésekre , tiszai főbiránk Okolicsányi Gusztáv 
bízatott meg, kiadatván nekie a’ kir. kincstáron követelés
kép megnyert pénzöszvegből, a’sáskák kiirtóji, úgy azok to
jásai gyüjtőjinémijutalmaztatásukra 1200 pft; —  ez érdem- 
beni mikép történt eljárásáról fönemlitett főszolgabiránk 
számolván, hivatalos tudósításából kitűnt, mikép több város 
’s helységből kirendelt lakosok fenirt két pusztán öszvesen 
5 6 8 fi/3arész véka sáskát és 1077 iteze sáskatojást szedtek 
öszsze, minthogy pedig azokat végkép kiirtani nem lehetett, 
sem tojásaikat a’ földbül mindegyig kiszedni, a’további pusz
títás és öletésselnov. 23. fölhagyott, azonban a’ bekövetke
zett bő esőzések ’s azok közötti hideg idők a’ megmaradott 
sáskákat is elcsigázták és földre terítették, hogy tehát annál 
biztosabb legyen kiirtatásuk, a’ nm. m. kir. helytartó tanács
nak régibb időkben ezen kártékony férgek elpusztítása ér
demében kiadott rendszabálya szerint, ■—  mindkét puszta 
földjét fölszántana, hogy igy mind magok a’ földbe bujt 
sáskák mind tojásaik a’ hideg zordon idő hatása által végkép 
elveszszenek ’s a’ sáskákat a’ varjak emészszék föl,beadván 
V  kiadott 1200 pítbul fenmaradt néhány száz pftot az illető 
pénztárba leendő viszszatétel végett, melly eljárása jeles fő— 
biránknak általános köztelszéssel fogadva helybenhagyatott.

É R T E S Í T Ő , 1848.
eenem KivauuK a ien Kiieu napon es ne-: iorint,iaroosranezve ^opiorint,esbajötranez- 

lyen, hol a’ szerződési kötelezések is megtekint-1 ve 5 peng.forint bánatpénzzel ellátva jelenjenek 
hetők, Szent-györgy-mezőre nézve 15 pengő meg. 3—3

f  H aszonbér hirdetvény. Szab. kir. Pestvárosa területében fekvő ’s 28.32. 263. 
370. és 238. telekkönyvi számokkal jegyzett öt rendbeli száutóföld több egymásután követke
ző esztendőre haszonbérbe adatni szándékoltatik. — A’ kibérlési föltételek iránt értekezhetni 
Dorottya-utczában 307. sz. a. 2dik emeletben A g á r d y  Mihály ügyvédnél. .2—3

Á r v e r é s i  h i r d e t v é n y .
A’ főméit, magyar kir. udvari kincstár ren- j 

béléséből ezennel közhírré tétetik, hogy Eszter- j 
gam város mellett a’ szent györgy-mezei határ
ban levő, Határbánya nevű, valamint a guttai 
érseki uradalomban Tardos helység határához 
tartozó lOik számú kőbányák; nemkülönben az

Esztergám érseki uradalom Bajót helysége fut
árában levő fazekas-föld használhatása 1848ik 
iszt. január 3tkén (harminczegyedikén) Esz- 
ergamban a’ számtartói irodában, nyilványos 
írverés utján 1848dik april ljétől 23/« egymás 
itán következő eszt.re a’ legtöbbet Ígérőknek 
laszonbérbe átengedtetni fognak.
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á ^ T T é e v T z e ^ r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden cs csütörtökön; a T a T ^ l  k o d o pedig pénteken, ^ d ^ y i k  mimlcn izbcii i>gyegy íven. Előfizethetni helyben a’ szer- 
‘S .“"laidonosnal un utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeleteben, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kíván- 

Ktszio s Kiauo HU j éldán k iránt csijpan a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a megrendelés. Az Értesítőben mindenfele hirdelvóuy fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

Előfizetni elkévSteknek teljes számú példánynyal szolgálhat még a’ s z e r k e s z t ő s é g .

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Megtiszteltetés; Or s zág-  
gyűl és -  34d. kerül, ülés: honpolgárság elvesztése ’s külfóldiekrőli t.ja- 
vaslat; főrendi táblánál 20d. orsz. ülésben a’ közös teherviselés iránti vi
tatkozások folytatása; m. tudom, akadémia. Tö r vé nyha t ós á gok :  
Jászkun [közgyűlés.)

Kül f öl d.  (Ausztria, Francziaország.)
Ér t es í t ő .

MAGYARORSZÁG é s  ERDÉLY.
Ő os.’s ap. kir. felsége grófK o 1 o w r a t status és cont. mi- 

nisterhez köv. saját kéziratu kabinetiratot méltóztatott intézni : 
„Kedves gróf Kolowrat! Használom e’ mai napot, mellyen Ön 50 
év előtt statusszolgálatba lépett, sz. István kir. magyar rendem 
nagykeresztje megküldésével megújított bizonyítványát adnom 
ön érdemei teljes megísmérésének, mellyeket ön a’ trón és or
szág iránt illy hoszszas pályán szerzett magának,különös kegyel
mem e’nyilvanyos tanujeléhez csatolván, hogy önt nekem es az 
álladalomnak inég sokáig tartsa meg a’ mindenható, ß é c sjan. 
16kán 1848. F e r d l n á n d  s. k.u (W. Z.)

A’ pozsonyi harminczad-hivatalnál ellenőrségi helyettes 
tiszt K 1 e 11 w i e g Károly nyugalomba helyeztetett.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
34ik k é r ü l .  ü l é s ,  január l2én. Elnökök: P á z m á n -  

dy Dienes Komárom, és B ük  Zsigmond Borsod követei, 
jegyző: Szabó  M. és A s z t a l o s  P.; ( t á r g y :  több rend
beli elnöki jelentés ’s a’honpolgárság- elvesztés-’s külföl
diekről! t.javaslat.)

P á z m á n d y  elnök megemlítvén a’ napi renden le
vő tárgyakat, —  S z a b ó  M. jegyző: A1 követ-igazolási vá- 
lasztvány jelentése nyomán hozott határozatot, úgy szinte 
Pozsony város megidéztetése iránti üzenetet olvassa fel,mire 
B a l o g h  K. (Győr) elhatároztatván a’ vágujhelyi prépost 
megidéztetése, az üzenetet erre nézve is óhajtaná kiterjesz
tetni, ennek következtében B ü k  Zsig. elnök kijelenti, hogy 
erre a’ határozatot ki nem mondotta, megnyugodván a’ rr. 
personalis ő mélt. azon jelentésében, miszerint a’ meg nem 
jelent egyháziak személyes megjelenéstől fölmentettek.

H á z m á n n  Ferencz (Budaváros) sz.kir. Buda város 
polgárinak petitióját nyújtván be, mellyhen a’ városok ren- 
deztetésekor a’ politicus rendszert a’ közigazgatásitól töké
letesen elválasztatni javasolják , ezt kinyomatni és a’ városi 
rendezés tárgyalásakor fölvétetni kérte.

P á z m á n d y  elnök: kir. személynök ő mélt. meg- 
hagytából jelentvén, hogy holnap jan. I3án d. e. 10 órakor, 
a’ bold, nádor halálának évnapjára a’ társasegyházban is
teni tisztelet fog tartatni, azon hálás érzelemnél fogva, mel
lyel a’ kk. és rr. a’ boldogultnak hamvai iránt viseltetnek, 
fölhija a’ kk. és rrket az isteni tiszteleteni megjelenésre, mi 
okból holnap ülés nem fog tartatni (helyeslés). Továbbá je 
lenti szinte kir. személynök ur meghagytából, miszerint az 
országház terve iránt kiküldött választvány jelentése már 
beadatván, ahoz több nemzet építészeitől benyújtott 41 terv 
van csatolva, melly az ország, levéltárnok szobájában szem
lélés végett kitétetvén, felszólítja a’ rr.ket, hogy a’ tervek 
megbirálására orsz. választmányt küldjenek ki,—  hogy igy a’ 
tervre kitűzött jutalom ki is adathassék;minek következtében 
szinte helyesnek látná, ha a’ rr. az ezen tervek beadatása 
iránti határozattól elállanának. (Helyes). Végre jelenti,hogy 
az adó dolgában kirendelt orsz. választvány megválasztott 
tagjainak névjegyzéke még eddig nincs tökéletesen kiegészít— 
ve,annálfogva a’többséget kimondani nem lehet.A’honositá- 
si t.javaslat folytatása lévén napi renden, ezt a’ kk. és rr. 
méltó figyelmébe ajánlja, erre

Mo c s ö h y i  P. (Torontál) bocsánatot reméli a1 t.rrtő l, 
ha a’ napi rend ellen vétkezve most egy igen fontos tárgyat 
pendít meg. Ugyanis tegnap a’ t. rr. szükségesnek látták a’ 
nép anyagi tápszereiről gondoskodási; szóló úgy vélekedik, 
miszerint a’ nép szellemi táplálékáról, vagyis más szavakkal 
a’ népnevelésről is gondoskodni nem lenne kevésb fontos
ságú dolog, minek következtében az ügyet a’ rr. méltó fi
gyelmébe ajánlván választványt kér kineveztetni. Mire

P á z m á n d y D .  elnök: A’ fölhozott tárgy a’ törvény
hozó testület figyelmét ’s intézkedését szorosan igényli u- 
gyan, de jelenleg más tárgy van napirenden. B ó n i s S .  
(Szabolcs) szinte nem látja ez indítványt napi renden levő
nek. Moc s ony i  P. (Torontói) indítványát legalább beje
lentettnek kéri, mire felelőleg B ó n i s  Sam. (Szabolcs): Ez 

’ már meglehet.
As z t a l o s  Pál (jegyző). A’ honosítási Ilik fejezetet, 

a’ honpolgárság elvesztése iránt olvassa; mellynek lső §a 
igy szól: 14. §. „ Ä  hon po lgára  lenni m e g szű n ik : lö r

k i  külfö ldön honosíttatja magát. 2o r k i  idegen hatal
m asság seregében m in t katona szolgál, Sor k i  d  hon  
határin k iv id  1 0  érig tartózkodik  d  n élkü l, hogg ezt 
vagy közhivatala kívánná meg,vágg iskolai tanulással 
tö ltené, vagy kereskedéssel foglalködnek. 4er k i  d  
honból, m indenét eladván ’s  m agával vivén , vég kép k i
költözik f  Mire S z e m  e r e  Bert. (Borsod) az első pont
ra semmi észrevétele nincs; a’ 2ik pontot azonban más tör
vényhozások példájára úgy óhajtaná bővíttetni,—  miszerint 
honpolgári jogát az is veszítse el, ki a’ köz álladalom en- 
gedelme nélkül külföldön czimet, rendet, vagy hivatalt díj
jal vagy dij nélkül elvállal.

T a r n ó c z y  Kazmór (Nyitra) A’ 2ik pont ellen azon 
észrevételt terjeszti elő, miszerint az ausztriai marina olly pa
rányi lévén,—  hogy abban elegendő tudományokat szerezni 
nem lehet, annálfogva nem látja helyén, hogy ha valamelly 
honfi az angol marinához megy, honpolgárságát elveszítse, 
mire felelőleg S z e m  e r e  B. (Borsod): Ha valaki idegen 
seregbe áll katonáskodni, azon esetbejöhet, hogy hazája el
len is kénytelen fegyverhez nyúlni, ’s ezért Nyitra követének 
észrevételében nem osztozik.

B ó n i s  Samu (Szabolcs)Egyedül kiképzetés tekinte
téből fogadhatja el Nyílra indítványát —  de arra engedel- 
met nem adhat, hogy bármellyik honfi is bérért szolgál
jon idegen hatalomnak.

T a r n ó c z y  Karmér (Nyitra) Jöhetnek olly körül
mények, midőn a’ magyar király a’ törökkel vagy az egyp- 
tusi alkirálylyal például az oroszok ellen köt szövetséget ’s 
azon esetben rósz szolgálatot tennénk a’ király ’s állada
lomnak —  ha honfiainkat megfosztanék azon tudományok 
szerezhetésétől, mellyekre azon álladalomnak mulhatlan szük
sége leendne. —  L é n y  ay Meny. (Bereg) nem látván a’ 
nyitrai indítványban semmi veszélyt, —  ugyanazért azt e - 
gészen pártolja. —

B ó n i s  Samu (Szabodcsm. k.) Véleménye szerint sok 
vérbekerülvén a’ háború- és békejog viszszaszerzése, az illy 
szövetségekhez mindenkor van szólója a’ nemzetnek ’s melly 
szövetséget az helybenhagy, egyszersmind rendelkezni fog 
arról, hogy honfiaink annak seregében alkalmaztassanak is. 
B a l o g h  Kornél (Győrm. k.) A’ nyilrai indítványt azon meg
szorítással óhajtaná elfogadni,hogy az idegen seregben szol
gáló hazája ellen fegyvert ne foghasson.—  H u n k á r  Antal 
(Veszprémin, k.) A’ katonai tudományokban M.ország most 
csak ott van, hol l805ben  volt, midőn az orszg. rendek ez 
ügybenő fels.fölirniakarván, bold, nádor ő fens, által azon 
oknál fogva igen okosan tartóztattak viszsza, mert a’ franczia 
már Bécsben volt. Az igaz, és tagadni nem lehet, hogy a’ 
magyar bátor katona, a’ halállal szembe szállani kivált hazá
jáért soha nem retteg,de fájdalom! katonai tudománnyal nem 
bir. A’ Ludovicea épület fenáll, de azért katona nincs,’s ki 
fog erről számot adni? a’ wienerneustadti katonai nevelő
intézetben a’ tanulás sok költséggel jár; a’ bécsinek alapít
ványa kevés, miért tiltanók hát meg a’ magyaroknak más
hova p. o. Algirbamenést katonáskodni, hiszen más nemzetek 
is jöttek hozzánk. Várnánál és Rigó mezején a’ heves fran
czia volt a’ főtényező. A’ hisztoriára provocalva szóló, kérdi 
milly tábornokokat állított ki Ausztria saját monarchiájából, 
ha Montecuculi és Eugen, ki a’ franczia királynak testalkata 
miatt nem tetszett, nem lettek volna, ki verte volna ki aUörö- 
köket? Ennélfogva óhajtja, —  hogy honűaink idegen zász
lók alatt is szolgálhassanak kiképeztetés végett. —  0 1 g ya y 
Titusz (Pozsonym.k.)Az indítvány mellett felhozottakhoz csak 
azt ragasztja, hogy ezredeink külföldiekkel szerfölött lévén 
eltelve, a’ magyarok előmenetele igen nehéz, nem látja át, 
miért keressenek ezek másutt szolgálatot.

P á z m á n d y  D. ( e l n ö k ) :  jelentvén, hogy a’ m. 
főrendek már öszszeiiltek,szükségesnek látná, ha a’ kirendelt 
üdvözlő küldöttség a’ rr. újévi kivánatát oda átvinné, (a’ kül
döttség eltávozik).— Sz em e re B. (Borsodm.k.) Óhajtaná, 
ha a’ kk. és rr. jelen kérdésnél magasb törvényhozási szem
pontra emelkednének, az 1609: 13, és 1616: 11 1. ez. sze
rint halálos büntetés mondatik azokra, kik akár titkon, akár 
nyilván idegen sergekben harczolnak. Nincs törvényhozás, ; 
melly megengedné, hogy a’ honfi vérét, melly egyszersmind 
a’ hazáé, másutt ontsa. Ki lesz azt képes bebizonyitni,hogy az 
idegen zászlók alatt szolgált honűaknem vettek tetemes részt 
saját hazájok érdekei elleni harezban? Helvetiára provocál 
szónok, mellynek fiai idegen zászlók alatt az absolutismus ér

deke mellett harozolának. Nem óhajtja, hogy honfiaink né- 
mellyike,a’ mire elég példa van, Gallicziában vagy Spanyol- 
országban harczoljon, képezzék ki magokat mint iljak,de há
ború és titkos szövetségben vérüket ne ontsák.

P á z m á n d y  (elnök): Az angolokközül többen szol
gálnak ausztriai zászló alatt, de míg kün tartózkodnak, sem
mi polgári joggal nem bírnak, sőt akkor sem, ha erre en- 
gedelmökvan, de eltelvén szolgálatok ideje, polgári jogaik 
birtokába ismét viszszalépnek, minél többet Nyitra követe 
sem kívánhat, a’ szerkezet értelme pedig csak ennyire terjed. 
—  A s z t a l  os Pál (jegyző): Nyitra indítványában osztoz
ván, az a’ borsodi nyilatkozat szerint,mint az elnök is mondá, 
a’ szerkezetben foglaltatik.

S z e n t k i r á l y i  M. (Pestm. k,) Egyedül a’ borsodi 
indítvány csak in abstracto állhat meg, de az életben nem,—  
annyira lévén öszszeszőve a’ nemzetek viszonyai, hogy a’ 
koczka igen könnyen megfordulhat, és ki idegen ármádiához 
szegődik, nem kell é annak alattvalói hitet és hűséget esküdni, 
’s ki idegen királynak telt esküt, nem vonta é az ki magát hoc 
ipso királya’s hazája iránt tartozó hűség alól? honpolgár
ságát viszszaszerezheti, ha viszszatértekor a’ föltételeknek 
eleget tesz, de azt méltán elveszti, ha idegen hatalmasságnak 
esküszik hűséget, hogy könnyebb föltételek hozassanak arra, 
ki honpolgárságát viszszanyerni akarja,mint az egészen ide
genekre, ez ellen nincs semmi észrevétele, de hogy az hon
polgári jogait ép ott kezdje gyakorolni, hol elhagyta, ebbe 
nem egyezik. —  B í r ó  J.(Aradm. k.) Nem büntetést, de in
kább jutalmat érdemel az, ha valaki idegen ezredekben sza
badság mellett harczol, annálfogva nem látja át, miért ve
szítse el azért honpolgárságát, mitől őt megfosztani elégsé
ges azon esetben, ha hazája t ellen emelné fegyverét.

P á z m á n d y  (elnök): Nem látja helyesnek arról, vi
tatkozni, hogy ha valaki hazája ellen fog fegyvert, arról a’ 
törvény úgy is rendelkezik.— Sz e m e r  e B. (Borsodm.k.) 
Haa’ t.javaslat 3ik§nak eleget tesz, a1 külezredekben szolgált 
honpolgárságát azonnal viszszanyerheti.

Gr. F o r g á c h A. (pozsonyi káp. k.) Ki magát külföl
dön honosítja, honpolgárságát elveszti, ki pedig külhatalom 
melleUhazája ellen emel fegyvert, honpolgári jogát elveszti, 
miért pártolja a’ szerkezetet.—  A’ nyitrai indítvány nem fo-> 
gadtatván el, a ’ borsodi módosítás határozatkép kimondatott.

L ó n y a y  G. (Zemplén) Kívánja tisztán és világosait 
kitétetni a’ 3ik pontban, hogy csak az vétetik ki, ki hazai hi
vatal végett külföldön tartózkodik (helyes, helyes).

A s z t a l o s  Pál (jegyző) A’ 4ik pontot szükségtelen
nek tartja, mert az már az elsőben foglaltatik ’s ennek helyébe 
inkább a’ 16ik §ból ide ragasztandónak vélné azt, miszerint 
ki hazája ellen fegyvert emelt, az is szűnjék meg honpolgár 
lenni. L ó n y a y  G. (Zemplén) Vagy kihagyatni vagym ódo- 
siltatni óhajtja a’ 4ik pontot, mert úgymond: megtörténhe
tik, hogy valaki hazájábóli kiköltözését megbánja’s mint Eöt
vös M. tette, ki Szatmárból Amerikába költözött ki ’s onnan is
mét viszszatért; ugyanezért szóló ezen pontot úgy szeretné 
módosíttatni, hogy honpolgár lenni megszűnik, ki a’ honböl 
kiköltözvén végkép, m a g á t  a’ kü l f ö l dön  h o n o s í t t a t j a .

Gr. F o r g á c h  A. (pozs. káp. k.) Ugyancsak a’ 4ik 
pont kihagyatása mellett szavaz. S z e m e r e  Bert. (Borsod) 
Zemplén követét megnyugtathatná az, hogy a’ kivándorlókra 
nézve a’ honpolgárságviszszaszerezhetésének föltételei kön
nyítve vannak. A’jegyző által tett javaslatot pedig a’ 2ik pont 
szükségtelenné teszi, azon eszme a’ 16ik§ban azért tétetik ki, 
mert ki a’ hon ellen harczolt, annak a’ viszszajövetelsemolly 
könnyű már. L ó n y a y  G. (Zemplén) Szinte a’ 4ik pont ki
hagyatása mellé szavaz. K e n d e  Zs. (Szathmár) A’ szatmári 
esetre felvilágosításul nyilványitja, hogy midőn az említett 6 - 
gyed hazánkból kiköltözött, akkor még honosítási törvények
kel nembirtunk,’s ha bírtunk volna is, nem tartozott volna em
lített egyed az alá,mert noha mindenét eladta, ezt azonban olly 
föltétel mellett tette, hogy ha két év múltával hazánkba visz- 
szatér, jószágát viszszaválthatja; egyébiránt a’ társas életnek 
szabadság lévén fő czélja, szóló a’ legfőbb szabadságot abban 
találja, ha mindenki ott, hol neki tetszik,telepedik meg, óhaj
taná, hogy mint más országokban, kivándorlási taksa állapít
tatnék meg. L ó n y a y  M. (Bereg) A’ 3ik és 4ik pont közt- 
anomáliát lát, mert midőn az első szerint kilencz évi kintartóz- 
kodás a’ honpolgárság jogai elvesztésére még elegendő okot- 
nem ad, az utóbbi szerint pedig azon szándék miatt, mert min
denét eladva költözött ki, honpolgári jogaitól azonnal m eg-



fosztatnék, miért e’ pontot módosíttatni kívánja. B a 1 o g li 
Kornél (Győr) fontosnak látja a’ beregi észrevételt is, melly 
szerint itt a’szándékot kívánná megitéltetni.— 01 gy ay Titusz 
(Pozsonyin.) Szinte a’ 4ik pont kihagyatása mellett szavaz, 
melly szerint az, kinek értéke volt, honpolgárságát elvesztené, 
kinek pedig értéke nem volt, az a’ 3ik pont értelmében hon
polgári jogától csak 10 évi kintartózkodás után fosztatnék meg.

Bóni s  S. (Szabolcs) A’ 3ik és 4ik pontot egymással 
ellentétben látván, a’ 3dik pontban elegendő intézkedést 
lát.—  Ju  s th  J. (Turócz) A’ 4ik pont mellé szavaz. Igazsága 
voltBereg követének, hogy a’ törvényt puszta szándékra épi— 
teni nem lehet,’s hogy annak világosnak kell lenni. De szóló 
szükségesnek látja a’ 4ik pontot azért, mert nagy különbség 
van azok közt, kik 10 évig külföldön lakván, jövedelmeiket 
ottan költik el, kikre a’ honpolgárság elvesztése büntetésül 
raondatik ki— és azok közt,kik mindenüket eladván’s elvivén, 
kiköltöztek; ezekre nézve a’ honpolgárság jogainak elvesz
tése csak corollariumként mondatik ki. E’ pontot szóló vilá
gosabban kívánja kitétetni ’s úgy óhajtaná módosíttatni, hogy 
ki a’ honból mindenét eladván ’s magával vivén, az illető tör
vényhatóság előtt világosan kijelentett szándékkal végkép ki
költözik. Pa ál János (Soprony) A’ szerkezet mellett szavaz 
’s azt úgy kívánja módosíttatni, hogy ki végkép kiköltözik ’s 
külhatóság alatt magát honosíttatja,mi által kiköltözési szán
dékát bebizonyítja. Szent k i r á l y i  M. (Pest) A’ turóczi ja
vaslatot igen jelesnek találja. S z e m e r e  B. (Borsod) Fran- 
cziaországban is igy intézte el a’ törvényhozás ezen kérdést, 
hogy kiviszsza nem térő szándékkal költözik ki honából,hon
polgársági jogaitól megfosztatik. A’ sopronyi módosítás pe
dig szerinte nem állhat meg, mert az már magában is elég 
ok a’ honpolgárság elvesztésére; szóló pedig e’ helyen az o- 
kokat felhalmozni nem véli helyesnek, részéről megnyugszik 
a’ szerkezetben, de ha a’ turóczi indítvány többet kielégít, a- 
hoz is járul. Z s a r n a y  Imre (Torna) A’ hon maradó roko
nok érdekéből is világosan kivánjakitétetni a’4ik pontot,mert 
ki honpolgárságától megfosztatik, azon idő alatt megnyílt Ö- 
rökségi jogait is elveszti: az öröködés szempontjából tehát a’ 
rokonoknak világosan tudniok kell: vájjon rokonuk végkép 
kiköltözött é vagy sem ?. —

P á z m á n d y  D. (elnök) A’ vitát csak szavazat által le
hetvén befejezni, kérdésül tűzi ki, hogy a’ 4ik pont ki marad é 
vagy nem? Igennel szavaztak: Pozsony, Nyitra, Trencsény, 
Nógrád, Zala, Győr, Szabolcs, Bereg, Bihar, Mármaros és 
Arad, Szerém és Heves nem lévén jelen. A’ többség a’ pont 
megmaradása mellett szavazott, mellyre nézve a’ turóczi in
dítvány elfogadtatott. (Folyt, köv.)

Főrendi tábla. <j;oik orsz. ülés január 14kénkezd. 
d, e. 10 órakor. (Tárgy: közös teherviselés ügye folytató
lag). Megnyittatván n á d o r  ő fens, által az ülés, gr. Szé 
c s e n  Antal szót emelve, magyarázni akarja tegnapelőtt tett 
indítványát, mert úgy látja, hogy az többek által félre érte-- 
tp tt; abban központosul t. i. mit indítványba hozott: mon- 
dassék ki most újólag, mi már múlt országgyűlésen határo
zattá vált, t. i. részvétel a’ közterhekben, de hogy ez elvnek 
milly mértékbeni alkalmazhatósága iránt egy kiküldendő or
szágos választvány véleményt adjon. — Azon ellenvetésekre 
nézve, mintha szóló a’háziadót nem tűzte volna ki, megjegy
zendő, hogy ez nem tekintethetik elvnek, hanem hogy a’ vá
lasztvány erre is terjeszsze ki figyelmét,óhajtandó, ’s e’ te
kintetben a’ külföld példáját követi ezen mgos tábla, miu
tán a’ javaslott választvány kiküldetése annak vétethetik, mit 
a’ francziák prise en considerationnak neveznek. E’ szerint, 
ismétli szóló, hogy a’ háziadó nem elv ugyan, hanem kizár
va sincsen. Mind a’ mellett, a’ választványnak szolgálandó 
sinórmértékül nem akarná szóló kimondatni, hogy a’ közös 
teherviselés az adó minden fajaira kiterjesztetik, mert a’vá
lasztvány kezét egy áltáljában nem akarná megkötni, olly kö
rülmények fejlődhetvén ki annak eljárása nyomán, mellyek 
szerint az elvnek legkiterjedtebb alkalmazása helyén még 
nem találtatnék. Szóló meggyőződése a’ háziadóra nézve, 
hogy annak elfogadtatása egészen még a’ kifejtendő viszo
nyoktól függ, és azon biztositékoktul, mellyeket az orsz. vá
lasztvány felállithatand, nemkülönben azon körülményektől, 
mellyek közt az orsz. péntár a’ házi szükségek irányában 
létezendik; igy tekintetbe veendő leszen, hogy például a’ za- 
lamegyei birtokos más arányban járul az orsz. pénztárhoz, 
mint más megye birtokosa, és ezen részletek mikénti tisz
tába hozatalától fog függni: vájjon, és milly biztosítékok mel
lett legyen a’ háziadó elfogadandó. Azon tekintetek miatt, 
mellyekből a’ rr. kívánsága ered, szóló szerint nem lehetne 
ezen tárgynak egészbeni íölvételét akadályoztatni. Szóval 
a’ különbség a’ rendi üzenet és szóló indítványa közt abban 
fekszik, hogy amaz a’ háziadó elfogadását elv gyanánt tűzi 
ki, szóló indítványában pedig alapelvül a’ közösteherviselés 
ismértetik el olly czélból, hogy a’ választvány szabad mun- 
kálkodási tért nyerve,—  ezen táblának mind a’ becsületes 
viszszalépés lehetősége, mind az elv keresztül vitelének le
hetősége biztosittassék ’s fentartathassék.Általábanvéve a r- 
ól van jelenleg szó, hogy ezen kérdés tárgyalására olly alap

szereztessék, melly mellett minden pártbeli vélemények sza
badon nyilatkozhassanak.

R u d i c s József bácsi főispán: Előre bocsátván, hogy a’ 
közös teherviselésre szinte hajlandó, és hogy az alkotványos 
szerkezet fentartása érdekében tenni akar, többek közt meg
említi, hogy noha keresztyén kath. hitben neveltetett és hinni 
taníttatott ollyatis, mit meg nem foghat; nem hiheti mégis, 
hogy a’ háziadó elvállalásából olly nagyszerű áldások fogná
nak a’hazára eredvényezni.Olly értelemben nyilatkozik szóló, 
hogya’kísebb nemesség irányában,azon tekintetből,miszerint 
ezen kisadómentességi praerogativán kívül úgy szólván mit 
sem bir, illő óvatossággal szükség eljárni. Múlt országgyű
lésen a’ nemnemesek hivatalképessége állíttatott föl; ha még 
az ősiség eltöröltetik, mi marad a’ szegény nemességnek? 
nem egyéb, mint poros oklevelei, mellyeket utóbb valamelly 
museumnak ajándékozhat, vagy zsibvásárra vihet. E’ szerint 
szóló a’rögtönzésnek nem lévén barátja,illy közös teherviselési 
törvényt csak higgadt megfontolás mellett kíván alkottatni, 
nem osztozik a’ rr. azon véleményében, hogy a’ háziadó ke
resztül vitelére,—  soha illy biztos alkalom ajánlkozni nem 
fogna, mert ezt a’ természetes progressio, a’ növés fogal
maival nem látja megegyeztethetőnek, és folytonos haladá
sunk szerint bizonyosan későbben is mutatkoznék illy ked
vező alkalom, ’s inkább óhajtotta volna, hogy a’ rr. közös 
teherviselési szándékukkal általányosságban maradtak volna, 
mert igy könnyebben lehetne hozzá szólani, mint midőn ők 
részletességbe bocsátkoznak.Az általányosságrul szóló példát 
mond egy izmos testű emberrül, kinek lábán seb támadván, 
orvost hivatott magához, ki amputálandónak látja ugyan a’ 
lábat, de nem akarván egyszerre nagy fájdalmat okozni, az 
elvágást csak részletesen viszi véghez, azért mondatnék ki 
inkább mindjárt, hogy a’ nép minden terheiben akarunk ré 
szesülni. Szóló nem annyira h á z i ,  mint inkább h a z a i  szük
séget ismervén, a’ javaslott házi pénztárt illetőleg úgy tart
ja,hogy tekintvén az 1723: 9 9 ’s l8 0 2 : 30. t. czikkeket tör
vényes alapon van a’ törvényhozás; egyébiránt a’ fenforgó 
ügy iránt felfüggeszti még végítéletét, mellyet majd csak az 
általa szinte helyeslett orsz. választvány munkálata tárgya
lásakor mondand ki, minek folytában gr. Szécsen A. indítvá
nyához csatlakozik.

Gr. Zi chy  Henrik Mosonym. főisp. pártolja elvileg 
gr. Szécsen A. indítványát, mert az üzenet ’s eddigi felszóla
lások közt elvkülönbség nem létezik, ha kérdeztetnék: miért 
tartózkodik ezen főrendi tábla kimondani a’ házi adót? szóló 
szinte az indítványban leli föl a’választ, melly szerintt.i. a’házi 
adó nem elv, hanem csak ennek alkalmazása. ’S igy az indit— 
ványzóval tartva, egyik adófajt sem akarja kizárni, de egynek 
sem adni praeferentiát’s országos választványhoz járul.

Gr. W a l d s t e i n  János nyilatkozata szerint köszönetét 
érdemelnek a’ rrdek,hogy alkalmat nyújtottak ezen ügynek az 
l84 4 k i megállapodás nyomán tárgyalhatására. Int az idő, 
nemzetünk sokban hátramaradást tapasztalt, a’civilisált Euró
pában pedig körültekintve nem találunk nemességet, melly a’ 
közterhekhez nem járult volna. Örömmel találkozik tehát az 
üzenettel, melly nem érzelem nyilványilásra, de kötelesség
betöltésre nyit tért, és szóló a’ teljesített hazafi kötelesség ér
zetében válik el nemesi kiváltságától, de úgy,hogy ez ne ha- 
sonlittathassék Polykrates gyűrűjéhez a ’civilisatio tengerébe 
vetve, melly valamelly ármány állal ismét fölmerülhetne, mert 
a’kivállságokatjogokkal kívánná fölcserélni,amafrancziairó- 
nővel tartván, ki azt mondja „II ne faut ceder de priviléges que 
pour de droits“ Annyi pedig bizonyos, hogy ezen kiváltságok 
odahagyásával megvásároljuk a’teljesitett hazaűui kötelesség 
öntudatát’s az adózó nép elismerését,mellynekfölsegéllésére 
egyébiránt nem senlimentalitástól, hanem alkotványos elvtől 
vezettetik szóló, hogy pusztuljon el végre a’törvényből a’ „m i- 
seraplebscontribuens“ kitétel. Megvásároljuk tovább alkot
ványos lételünk erős talpkövét, melly szerint a’ Magyarország 
czimerében látható három domb nem fogna egy mlgos szónok 
megjegyzése szerint planiroztatni, hanem minden szükségte
len növénytől akkor megtisztittatni, hogy csak az erős kőszikla 
maradjon meg. Megvásároljuk végre a’jogot a’ fizetés kive
tésével ’s kezelhetésére befolyhatással. E’ szerint úgy van meg
győződve, hogy aristokratiánk a’ közös teherviselés mellett 
bármi socialisticus és communisticus irányok daczára száza
dokig fogja magát föntarthatni. Áttérve az üzenetre úgy látja, 
hogy ez nem általányos, hanem részleti tárgyalást tűz ki,’s a’ 
közös teherviselés azon részeit karolá föl, mellyrőlaz a’véle
mény, hogy kevesebb gyámolásra számit az országban; azért 
kötelessége volna a’ főrdi táblának helyreállítani az egyen
súlyt, mi csak a’ közös teherviselés általányos elve megállapí
tásával történhetnék. Ezek folytában szóló gr. Szécsen A. in
dítványát pártolván, befejezésül sajnálja, hogy szerény voksa 
elhangzik ’s hogy nem bir azon sulylyal, mellyet csak nagyobb 
birtok adhat, mint fogna például Eszterházy hg voksa nyomni, 
kit sajnál szóló itt nem láthatni.

B. Ba r kóczy  N. Megjegyezvén többi közt, hogy Ön- 
mystiücatio rejlik abban, mintha a’ közös teherviselés elvál
lalásával az adózó nép kevesebbet fogna űzetni, mert talán

még többet űzetend, hanem könnyebben fogja teljesíteni a’fi
zetést, mert intézetek fölállításával, uj és több kutforrási nyi- 
landnak a’ keresetnek. Szécsen A. gr. indítványához csatla
kozik. —  Gr. Szapá r y  Antal: Mindenben sem az üzenetet, 
sem az indítványt nem pártolhatja, mert amabban a’ házi adó, 
ebben az orsz. pénztár van kiemelve ’s megütközését fejezvén 
ki a’ fölött, hogy b. Majthényi Antal, ki a’ házi adó mellett ha
talmas szót emelt, mégis az indítványhoz ragaszkodott. Szóló 
mivel a’ házi és orsz. adót egymással öszszeköttetésben látja 
lenni, mind kettőt határzottan kívánná elfogadtatni ’s e’ szerint 
javasol válaszoltatni a’ rdeknek, hogy kapcsolják öszsze a’ 
házi és orsz. adó kérdését,mert a’ m. forr. mind a’kettőt akar- 
nákelfogadni, de egyszersmind a’ kivetés és kezelés iránt al
kotványos biztosítékokat fölállítani ’s e’ végett orsz. választ- 
ványt kiküldeni szándékoznak.

Gr. P á l f f y  József: Örül az üzenetben a’ oonservativ 
párt részéről fölhasznált minden ármánykodás daczára is 
az ellenzék diadalának megpillantásán, ’s midőn maga ré
széről a’ közös teherviselés elvét elfogadja,át nem látja, mi
ként mondathatott az üzenetről, hogy ebben csak a’ házi adó 
sürgettetik,és azért nem talál párlo.ltatásra, de föltűnik előtte, 
hogy gr. Szécsen A. indítványa pártoltatásra talál a’ másik 
oldalról, hol ép az ellenkező van letéve, ’s azt is különös
nek tartja, hogy midőn ez indítványban a’ házi adóról említés 
nincsen, b. Majthényi A. ki olly erőteljesen fölszólalt mel
lette, mégis az indítványhoz járul. Miből legalább is az tűnik ki, 
hogy az indítvány homályos, mellyel gr. Szécsen Antalnak 
czélja volt megegyeztetni az ellenkező vélemény embereit, mi 
igen nehéz szerep. Azért tisztelvén azon mgos urak határ
zott nyilatkozatát, kik a’ házi adó ellen szólaltak föl, kíván
ná, hogy azok is, kik az indítványt pártolják, —  határzottan 
nyilatkozzanak ’s világosan mondják ki, hogy, ha csakugyan 
a’ házi adó is értetik az indítványban, ahoz egyenesenjárul- 
nak. Ez esetre szóló sem akarván magát az indítvány által 
mystificáltatni,magais ehezfognajárulni,addig pedig választ- 
vány-kiküldetésre szavaz minden utasítás nélkül.

S i s k o v i c s Józs. Yerőczem. főispán.Büszkének vallja 
magát, hogy azon aristokratiának lehet tagja, mellynek föl
adásul jutott százados elavult kiváltságiról lemondani, pár
tolja az üzenetet, mert a’ mennyiben az orsz. pénztárra vo
natkozik, az 1790kitörvényen alapul;mennyiben pedig a’házi 
adó elvállalását tárgyazza, szinte nemcsak nem törvénytelen, 
hanem inconstitutionalis sem. Tehermentesség sohasem volt 
alkolványszerü, hanem az alkotványszerüség abban áll,hogy 
az adó nem parancsoltatik reánk, hanem magunk határozzuk 
meg azt. A’ házi pénztárra nézve pártolja az üzenetet, mert 
garantiák fognának felállittatni; egyébiránt szóló kész a’ házi 
adót minden biztosíték nélkül is elfogadni, kivevén azt,mellyet 
a’ nemesség önmagábanlel, mert vájjon ha az aristokratiá
nak önmagában sincs garantiája,hol keresse azt? miért is vé
gül oda nyilatkozik, hogy az üzenetet egész terjedelmében 
elfogadja.Ellenben— gr.L am o  t te  Antal: midőn a’ múlt 
országgyűlés szerint megállapított közös teherviselési elvet 
magáéváteszi’s orsz.pénztár-megalapitáshozjárul szavaza
tával, a’ házi adó elfogadását nem tartja igazságosnak, miu
tán az adómentességet, a’felkelés föltétele alatt, megállapító 
törvény még eltörölve nincsen, különben pedig a’ házi adó 
a’köznemességnél legnépszerütlenebb eszme lévén többség
re és sympathiára nem számíthat,ennélfogvamegüzentetni kí
vánja a’ kk. és rrnek, miként a’ m. forr. a’ közös teherviselés 
elvét ollyképen, mint múlt országgyűlésen, most is elfogad
ják, ’s ezt az orsz. pénztárra kívánják alkalmazni, de a’ házi 
adóra nézve a’ rendekkel nem osztozhatnak, melly javaslat, 
ha hogy többséget nem nyerne, szóló gr. Szécsen A. indítvá
nyához csatlakozik. —  B. A m b r ó z y  Lajos felteszi ugyan, 
hogy gr. Szécsen indítványa legtisztább szándékkal tétetett, 
de ő a’háziadót azért pártolja,mert az neki politikai elve. Ezen 
országgyűlés föladata lévén a’ közterviselésnek örök időkre 
tenni le alapját, tekintetbe kívánja vétetni, miként a’ kk. és rr. 
azon szegény nemességet is képviselik, mellynek mindenva- 
gyona az adómentesség, és mégis többséget talál nálok a’ 
háziadó kérdése. Szivét nyomja szólónak, ha meggondolja, 
hogy a’ m. forr, a’ kk. és rrdek nagylelkű ajánlatát viszsza 
tudnák utasítani. Gr. Szécsen A. indítványába a’ házi adót is 
beszövi, de előkészületekről gondoskodik: hisz a’ rr. sem kí
vánnak egyebet,hanem csak azt,hogy az általányos elv a’ házi 
adóra is világosan terjesztessék ki, miben annál több oksze
rűség fekszik, minthogy a’ házi és az orsz. pénztár érdekei 
egymással kapcsolatban állván a’ domestica megbuktatásá
val az orsz. pénztár ügye is hajótörést szenved, mert ha az 
adózó népet tönkre juttatni nem akarjuk,hanem, hogy az orsz. 
pénztárhoz járuljon, részesülnünk kell viszont a’ házi adó ter
űében. Ennélfogva kéri szóló a’ m. forr. ne méltóztatnának a’ 
házi adó elvét viszszautasitani.

Gr. Ha l l e r  Sándor: A’ házi adó elvállalásával finan
ciális egész rendszerünk változtatása talpkövét látja letéve 
’s olly jövendőt Ígér magának ez által, mellyben a’ kiváltsá
gos kaszták közti választófal leomland, melly érdekben minden 
czélra vezetőt el kellene követni. De ha ez ügyben Mephisto-
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pheleskint termi nem, csak szólani fogunk, nem reméli üdvös 
sikert. Figyelemmel követvén b. Majthényi előadását azt várta 
volna,hogy az érdemes báró vagy a’rendi üzenetet pártolja, 
vagy uj üzenetet javasland, melly azt, mit kifejtett, magában 
foglalta volna; azonban csalatkozottszóló,mertazemlitettbáró 
ur az indítványt tette magáévá. Említett b. M. A. bizonyos pa
lástot, melly alatt viszszaélések történnek, t. i. a’megyei omni- 
potentia palástját,deszóló más palástot ismer,mint az ismére- 
tes rendszert,mellymég beis vanszegve szuronyokkal.Helyes- 
nek találja szóló Trencsénymegye főispánjának, ki mint nép
apostol szólalt föl, fejtegetését, de csudálja,hogy ő, ki ollyakat 
mondott, mellyek majdnem communisticus elveket árulnak el, 
gr. Sz. A. indítványához járul. A’ bácsi főispán beszédére azt 
jegyzi meg szóló,hogy ő is rom.kath. hitü, de e’ tárgyban azon 
vallási elvet „szeresd felebarátodat“ tartja szem előtt.Ennél- 
fogva orsz. pénztár házi adó nélkül fen nem állhatván, ha az 
üzenet nem fogadtatnék el ezen főrendi tábla által, szóló sza
vazatát b. Ambrózy Lajoséhoz csatolja.

B. Re dl Imre megjegyezvén többek közt, hogy az ü- 
zenet és indítvány közt azon lényeges különbség létezik, mi
szerint a’ rr. a’ tervezett választványt megszorító utasítással,az 
inditványzó pedig szabad kézzel kívánják kiküldetni, ez utóbbi 
véleményben mint meggyőződéséhez közelebb állóban osz
tozik. —  Gr. S z é c s e n  Antal fellépése igazolására épen az 
szolgál, a’ mint előadása megyaráztatott. Egyébiránt arra, 
hogy az egyeztetési szándék mystificatiónak mondatik, meg
jegyzi szóló, hogy a’mystiücatió akaratlanul is történhetik, 
hisz az is mystiíicálja magát, ki a’ házi adót tekinti fő elvül, 
de igen is tudja, hogy a’ mystiücálni akarás nem parlamen
táris taktika, ’s a’ mennyiben szóló ezen váddal iltettetett 
volna, azt további észrevétel nélkül egyenesen viszszautasitja.

Gr. Z i c h y  József nyomát sem találja a’ háziadó i- 
ránti sympathiának gr. Szécsen A. indítványában, maga ré 
széről pedig nem philanthropies, hanem egyenesen aristo- 
kratiai szempontból tekintve az ügyet, kívánja, hogy a’ ne
messég a’nép terheiben osztozzék,mert, mint Francz ésAn- 
golhon mutatja, csak illy utón emelkedhetik az igazi aris- 
tokratiai polczra, melly:befolyás alulról, befolyás felülről. 
Azért szóló nem pártolja ugyan az üzenetet, nem kivánván 
hogy a’ kiküldendő választvány keze megköttessék, —  de a’ 
fenebbiekhez képest az indítványhoz sem járul, hanem úgy 
szavaz mint b. Ambrózy.

Gr. V a y Dániel. Azon nyilatkozatát gr. Valdstein Já
nosnak, miszerint Eszterházy hg szavazatára hivatkozott,sem 
parlamentarisnak,semloyalisnak nem tartja. A’ tett indítvány
ra  nézve szóló megjegyzi hogy abból annyit ért, —  hogy 
a1 kérdés érdemleges tárgyalása felfüggesztendő addig, mig 
a’ kiküldendő választvány a’ szükséges garantiákról nem 
gondoskodik, de ezen kezelési garantiák csak az orsz. pénz
tárt illetőleg kívántainak, arról azonban,hogy a’ házipénz
tár is volna érdekelve , szó sincs az indítványban. Szóló b. 
Majthényi A. által lefegyvereztetve érzi magát, minthogy a’ 
háziadó erősb szónoklattal nem védelmeztelhetett, de sza
vazatában nem akarja szóló az érdemes bárót követni. Szóló 
nem csudálkozván, hogy a’ nemesi praerogativák mellett 
szó emeltetett, kifejti, mikép a’ világtörténet tanúsága sze
rint a’ complicált szerkezetű nemzetek csak érdekegységre 
alapított intézvények által segittettek elő a’ békés átalakulás 
processusában, —  ’s miként csak érdekegység mellett lehet 
nagygyá valamelly nemzet; annak pedig sarkköve a’ közös 
teherviselés. A’ magyar nemességnek igaz megvolt annak 
idejében maga dicsősége, a’ honvédelem, az alkotványfen- 
tartás érdeme egyedül őt illette, akkor az adómentességnek 
fel lehetett alapját találni; az idők azonban változtak, a’ ma
gyar nemesség levetette a’ kötelességek vas ingét, és a’ 
praerogativák fűtött szobáiba vonult; de midőn a’ honvé
delem kötelességei megszűnnek,—  a’tehermentességnek is 
megdül alapja. Szóló mystificatiónak mondja azt, hogy 11 év 
előtt a’ conservativ tábla adózási kérdésben mintegy revolu- 
tionalis sympathiákat lelt volna, de az ellenzéknek elvitáz— 
hatlan dicsőségére a’ kérdést ekkorig megérettnek tartván 
azokhoz csatlakozik, kik mint b. Venkheim házi és országos 
pénztárt egy iránt, és együtt véve pártolnak.

N á d o r  ő fens, „hajó i értettem a’ m. szónokot, azt 
látszott állítani, mintha m. gr. Valdstein János az ittjeiennem 
levő, Eszterházy Pál hg véleményét jelentette volna ki: ezt én 
nem hallottam, és nem is értettem, mert ha úgy értettem vol
na, bizonyosan a’ fenálló törvények szerint, nem engedtem 
volna meg.“ — B. V ay  Alajos: Az orsz. választ vány nak uta
sításul adatni kívánja, hogy olly tervet dolgozzon ki, melly- 
nek használásával a’ házi adó körüli viszszaélések korlátoz- 
tassanak, mert nem az adó mennyisége, hanem a’ kezelési 
viszszaélések teszik azt terhessé. Szóló véleménye szerint a’ 
házi adó egy része, úgymint az állandó törvényszék, utak és 
hidak, a’ megyei épületek fentartása rovatai az orsz. pénz
tárra vitethetnének át, mert mind ezeknek többnyire a’ ne
messég van használatában. Szóló minden szükséges áldozatra 
kész, de a’ szükség meghatározására befolyást kívánna gya

korolni. Ezek szerint, ha javaslatának többsége nem leend- 
ne, gr. Sz. A. indítványához járul.

Gr. T e l e k i  Domokos: Nem akarja gyanúsítani gr. 
Sz. A. czélzatát, de indítványának adott fölvilágositásában 
nem nyugszik meg, az indítványt az aggodalmakmegszünte- 
tésére czélzó kísérletnek tekinti; olly elixirhez hasonlít az, 
melly hideglelést és aszkórságot egy iránt gyógyít, de szóló
ollyatsoha nem pártol, mit két szempontból lehet felfogni’s 
azokhoz járul, kik házi adót’sorsz. pénztárt egyformán ka
rolnak föl. A’ nemességet ez által tetemesen reményű erő
södni, az adózó népre pedig uj teher nem fogna rovatni; —  
ha igen, úgy szegények adójárul is kellene gondoskodni ’s 
miután a’ két pénztár a’ házi t. i. és az orsz. öszsze vannak 
foglalva, nem volna czélszerü, ha mind kettőt egyformán nem 
ölelnők föl. Szóló ebbenlátja alapját a’ haza szebb jövendő
jének ’s azt tartja, hogy nem kedvező színben álland Magyar- 
ország Európa előtt, midőn aristokratiájának egyik része a’ 
házi, másik az országos adót akarná csak elfogadni.

Gr. N á d a s d y Leopold: Az alkotványos életnek leg
biztosabb garantiája, hogy a’ törvényhozás, az adó beszede- 
téséről’s hova fordíttatásáról időről időre rendelkezhetik, a’ 
kiküldendő választvány javaslatát a’ házi adóra is terjeszsze 
k i’s dolgozza ki az adókulcsot. Pártolja az indítványt.

0  c s k a y  Antal kassai püspök szinte pártolván a’ vá
lasztvány kiküldetését, ennek majdan beadandó javaslatára e’ 
tárgyban bővebben nyilatkozandik.

B. V a y Lajos. Két ok vezérletté a’ rendeket ezen üze
netükben, l )  az igazság és méltányosság, 2 ) az okos szá
mítás. Mellyik ok birt elsőséggel,nem taglalja szóló, de hogy 
az igazság és méltányosság iránt nagy tekintet volt, a’ házi 
adó elfogadása mutatja. Ennek kétségtelen hasznai vannak ’s 
azon eredvényre is vezet, hogy az adómentesség által szer
zett politikai nimbus egészen eltöröltetik. Szóló kimondaná, 
hogy a’ közös teherviselés elve alkalmazva kívántatik, ’s je 
lesül mind a’ házi mindaz orsz. pénztár. Illy törvény mellett 
úgy hiszi, több teher nem fog az adóra rovatni, mert ehez 
fols.urunk atyai indulatánál fogva nem járulna,’s reá sanctiot 
nem adna.— Gr. S z é c s e n  Antal azért nem említi meg a’ 
házi adót, mert nem elv, de szóló szerint az országos pénz
tár házi adó nélkül nem létesíthető. —  Az inditványzó to
vábbá aránytalan felosztást említ, de ez olly föltétel, mellyet 
bármi választvány el nem háríthat, és csudálatos, hogy ez a- 
ránytalan felosztás előbb nem gerjesztett ügyelmet.Ezen kér
dés fölöttkét párt szemközt áll egymással, megegyeztek abban, 
hogy a’ közterhekben részt kell venni, de nehogy mondathas
sák, mikép valamelly párt a’ fizetés alól ki akar bújni ’s minden 
gyanusitgatás elfojtassék, a’ megnyílt mezőre kívánna lépni 
szóló és világosan kijelentetni, hogy ezen tábla részéről mind 
a’ házi mind az orsz. adót aránylag megajánlja. Szavaz b. Am- 
brózyval —  F o g a r a s s y  Mihály szkodári püspök: Az üzenet 
kezdetének azon kitételit, miként t .i .r r . „nem tartják igazsá
gosnak“ ’stb. nem helyeselheti, minthogy a’ fenálló viszo
nyok világos törvények nyomán keletkeztek ’s igy a’ törvényes 
állapotot igazságtalannak mondani nem lehet. Szóló nem phi- 
lanthropicus hanem magasb politikai szempontból kíván e’ 
tárgyban kiindulni, a’kérdést még egészen kifejlettnek nem 
látja, azért orsz. választványra és gr. Szécsen A. indítványára 
szavaz. B. Li p t h a y  Autal az üzenet mellett nyilatkozván, fel
szólítja a’ m. táblát,hogy a’ házi adóra szavazzon; gr. Cs á k y 
Tivadar szepesi főisp, szinte kiván adózni, az orsz. pénztártól 
több sikert reméllvén, mint házi adótól, ehez nem járulhat, 
mindazáltal osztozik gr. Szécsen A. indítványában.

B. Més z  ni l  Viktor épen nem csudálja, hogy a’ ma
gyar kiváltságos osztály, mellynek előjogos adómentességét 
más országokban csak koldusok és proletariusok élvezik —  
annyi századig fentartotta magát, hisz a’ braminok castája is 
fentartotta magát sok századig, de kérdik.-míként tartotta fen 
magát és az alkotványt a’magyar kiváltságos osztály? ’s erre 
az örök viszálkodások, a’ pangó ipar és kereskedés, a’ közle
kedési eszközök hiánya felelnek. Ennek abban találtatik kulcsa, 
hogy ép azok késztetnek fizetésre, kiknek kevés, vagy sem
mijük sincsen. Szomorú tünemény, midőn a’ magyar kivált
ságosak kiváltságaik igazolásául egy okot sem találnak a’tör
vényben; és elmaradásunk okát az akarat hijányában leljük fel. 
Nem akarásnak nyögés a’ vége. Szóló pártolja általában a’ kö
zös teherviselés elvét alkalmazva, később még a’hadiadót is, 
melly csak a’ régi insurrectionalis nimbus miatt nem érett 
meg. Annál inkább elfogadja az orsz. pénztárt, de mindenek 
előtt a’ házi adót,mert-fizetni akar a’ börtönökre, megyeház
ra, tisztviselőkre ’s azért,mert házi adót nem fizetni szégyen
nek tartja. A’ házi adót pedig azért teszi elibe az orsz. adó
nak, mert amannak szellemi oldala is van, az érdekegyesités. 
Kiván egyébiránt választványilag szigorú garantiákat felál— 
littatni, noha házi adónál, még a’ jelen garantiákkal is beelé
gednék. De nem szeretné a’ házi adó létesítését az országos 
pénztár felállításának feltételéül canonisaltatni.

H a u l  ik György zágrábi püspök gr.Sz. A.indítványa 
mellett szólal lel.—  B. M a j t h é n y i  Antal: Azon megrová
sok és vádak után, hogy noha a’ házi adót pártolja, gr.Sz.

indítványához állva, inconsequentiába esett,szóló oda nyilat
kozik,miként mind azt,mit mondott,gr.Sz. indiványában ben- 
találja. Hogy szóló jobban emelte ki a’ házi- indítványozó 
pedig az orsz. adót, csak privát véleménykülönbségnek tu
lajdonítandó,— mert a’ választvány a’ házi adó iránt ép olly 
szabadon rendelkezhetik. Szólót azon ok indította főleg gr. 
Sz. A. indítványa elfogadására, mert észre vette, hogy a’ t. 
hozási viszonyok olly irányt vesznek, melly ha megmarad, a’ 
házi adó megbukott volna, mi hogy ne történjék, szólónak 
szivén fekszik.— Gr. Pálffy Józsefnek viszonozza, hogy ezen 
gr. a’ szóló előadását nem fogta fel, valamelly beszéd helyes
ségének criteriuma nem az, ha azt gr. P. J. lél nem fogja; —  
egyébiránt a’ gr. bölcsesége és ügyességejelét adta, midőn 
ezen kérdésnél, melly nem pártkérdés, módot talált a’ con- 
servativeket megróni;— egyben a’ grófmagais conservaiiv, 
t. i. sympathiáiban,mellyre nézve, a’ gr. haszonvehetőségé- 
nek méltánylása mellett, némi átalakulás volna szükséges a’ 
közügyekre nézve, melly modor ha előre terjed, intézkedni 
keilend a’ tanácskozások lehetőségére nézve.— Verőczei fő
ispánbeszédére megjegyzi szóló, hogy azt, mikép fogadhat
ja el a’ főispán a’ házi adót minden biztosíték nélkül, nem érti.

G a g a n e c z  József eperj. g. e. püsp. aggodalmat 
szülvén benne az,hogy az üzenet a’ múlt országgyűlési meg
állapodástól eltért, gr.Szécsen Antalt pártolja.— G r.P échy  
Manó nyilatkozata szerint kívánatos lett volna, ha a’ rk általá
nyos elv mellett maradtak volna. B. Majth. és gr. Sz. közt csak 
suppositionalis különbség van, egyik t. i. az orsz. pénztárnak, 
másik a’ házi adónak tulajdonít több fontosságot. Méltányol
ja ugyan a’ bácsi főispán aggodalmát a’ köznemességre néz
ve, de figyelmezteti őt, hogy a’ harcziasidők letüntével ér
dekegység erősbitendi az aristokratiát ’sat. gr. SzapáryAn- 
tallal szavaz.— B. B é m e r  László n.váradi püspök gr. Szé
csen indítványát, ellenben G y ü r k y Pál krassói főisp. terje- 
delmesb előadás mellett a’ rk üzenetét pártolja.

N á d o r  ő fens. Holnap 10 órakor folytatandjuk. —  
Ezzel a’ mai ülés eloszlik.

E 1 ő 1 e g e s. Á’ jan. 14kei kér. ülésben némelly ok
iratok hitelesítése után a’ külföldieket illető t.javaslat fölötti 
tanácskozásokat folytatták a’ rr. Hazánkban eddig földbir
tokot vásárlóit külföldiek ezen megállapodás nyomán pro
gressiv adóval fognak terheltetni, de azon módosítással, mi
szerint az 1 7 1 5 :2 3 . törvény épségben tartása melleit illyes 
földbirtokosak az adó minden egyéb faját hordozni kötelesek, 
a’ szerzési tőkétől pedig évenként növekedő száztóht fog
nak fizetni. Ugyané’ napon tartott rendi országos ülésben a’ 
magyar nyelv és nemzetiség tárgyábani fölirás állapíttatott 
meg. —  A’ január 15ki kerületi ülésben K o s s u t h L. Pestm. 
köv. a’részek tárgyában tett indítványt, nagy számú hallga
tóság jelenlétében, ettől a’ legnagyobb figyelemmel kísér
tetve, 2 V2 óráig tartottpáratlan jelességü beszédében e’ fon
tos kérdésnek hisztériái, törvényi és diplomatikai oldalát ki
merítvén, mivel sérelem tárgyú fölirást előre is sikeretlen- 
nek tartott, a’ közszeretetü nádor közbenjárásátjavasolja,’s 
ennek eszközlése végett egyesítendő kérelemre a’ mélt. fő
rendeket is felszólitandóknak véli. B a b a r c z y  Antal csöng, 
követ az indítványba megegyezvén, az határzattá is vált.

A’ magy. tudom. Akadémia törvénytudományi osz
tálya f. észt. január 17kén tartott ülésében 1) Császár Ferencz
r .ta g ’s ülési elnök a’múlt héti ülésben előadott székfoglaló ér
tekezésének akoron az idő rövidsége miatt félben szakasztott ’s 
a’tagok kívánságára mai ülésben folytatandó felolvasását befe
jezte. 2) A’ titoknok előtérj észté Hunfalvy Pál 1. tagnak illy czi— 
mü dolgozatát: Aristoteles elmélete a’ jogról a’ Nikomachoszi 
ethika 5dik könyvéből, melly is az Értesítőben kiadatni határoz
ta to k —

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G O K .
Jász-kun közgyűlés december 6tul I5 ig . Vala- 

hára nekünk is derülni kezd. Nádori alkapitányunk Kálmán 
Sándor áthatva a’ kornak jobb után törekvő eszméitől’s be
látva tapasztalás ’s érett megfontolás világánál, mikép a’ 
polgári jóllét csak a’szabadság és rend— e’ két jóltevő nem
tő,kebelén virulhat fel, ’s nagygyá bármelly népet öntudatos 
nemzeti élet emelhet ’s öntudatos szabad nép királyának ’s 
hazájának legerősb oszlopa; keblének intő szózatára, el
hagyva a’ szokás-rakta korlátokat, a’ józan szabadság, nyil- 
ványosság és legszentebb loyalitás áldást özönlő terére lé
pett át ’s mit eddig előttünk egy nagy mysticismushomálylep- 
le födött, megismértetett saját állásunkkal; felmutatta erőin
ket, mellyek jelen pangásukból kellő mozgásba tétetve, m eg- 
hozandanák a’ nemzetnek üdvét; felmutatá sebeinket, mely- 
lyeknek régi kóranyaga—  nehogy a’ nemzeti test egész o r- 
ganismusát fölemészsze —  minélelőbbi gyógyításra vár. Je- 
lentésttőn,mieddigelő nálunk hallatlan dolog volt, saját belső 
állásunkról. Elmondá, mikép a’ kerületi lakosok egészségi 
állapota a’ nyári három hónap alatt az uralkodott láz miatt 
szomoritó volt. A’ marhákat is láb- és szájfájás vesztegette. 
Előadá, mikép ha a’ múlt év terméketlensége miatt szükség
gel kellett is szembeszállni, még is a’ kerületek ’s községek 
által tett áldozatos intézkedések eredvénye vigaszául hozhat
ja föl, hogy jászkun kebelbeli lakos egy sem veszett el é -
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lien<__’S habáraz idei búza ’s árpatermés ismét roszszul ü-
tött is ki, de a’ kukorícza bősége reménylteti az éhenhalás- 
toli rettegés megszűnését. Nem hagyá emlittetlenül a’ közi
gazgatás menetelét’s állását;minek folytán kiderült,h. a’ke- 
rületekhez fölebbvitt minden per bevégeztetelt, az újabban 
felhozattak pedig közgyűlés végeztével vizsgálás alá jőnek. 
A’ rabok, mind a’ három törvényhatóság (Jász-nagy és kis- 
Kunság) által megitéltettek, ’s csupán 15 vár még ítéletet. 
Megértettük, mikép rabdolgoztató intézetünk, főleg eddig a’ 
gyapjúnak zavarosan történt, de a’ jelentő elnök által már 
tisztára hozott kezeltetése miatt is még mindig veszteséggel 
van egybekapcsolva. Még egy tárgy volt, érdekesb talán 
mind ezeknél, mellyet e’ felfödözések után vártunk, ’s ez a’ 
pákái és mérgesi közös gazdálkodás a’ kerületek firmája a- 
Jatt, és igazságos elnökünk errül is leemelte a’ mystificatió 
fátyolát, ’s az egész közönségnek szűz arczában felmutat
va kitűnt, hogy ezen közgazdálkodás átok nyakunkon, me
lyet ha rólunk egy jóltevő szellem le nem emel, jászkun nem
zetünknek lassú ugyan, de mégis bizonyos halál alatt öszsze 
kell roskadnia, midőn haszonbérbe adás utján annyit adna 
be, mennyivel a’ közszükségek nagy részben födöztethelné- 
nek; most a’ roppant instructio mellett is alig jövedelmez 
nyomoru négyezer pengőt a’ több mint h a t ezer  k ö b l ö s  
földön folytatott czifra gazdálkodás, mellynek mintája túl a’ 
Dunáról hozatott.—  Nem hallgatá el a’ nevelési ügy álla
potát is, miről azonban csak annyit mondhatott, hogy a’ 
Nagy-kunságban alig van valaki, a’ ki Írni, olvasni,számolni 
nem tudna. így állunk tehát, és hogy ez önisméretre jutánk, 
nádori alkapitányunk hazafiságának köszönjük,’s itt a’ nyilvá- 
nyosság terén méltánylásunkat, hálánkat bevallhatni polgári 
kötelességünknek tartjuk. De hazafi elnökünk buzgó munkál
kodása még itt nem lön bevégezve. Jött a’ követi tudósítás, 
melly jelentvén, hogy a’ követek Pozsonyba megérkeztek és 
tiszteletüket nemcsak a’ nagyoknál de a’ püspököknél is meg
tették, fölvétettek a’ kir. k. előadások. ’S alig hangzottéi Ist
ván főherczegnek nádorrá lett választatása, magasztos örö
me nemzetünknek hoszszú éljenekben harsogott fel ’s 32 
tagból álló küldöttség neveztetett Kálmán Sándor alkapitány 
vezérlése alatt,a’ követek is ehez csatoltatván, melly Pozsony
ban, az országgyűlés helyén üdvözölje törvényes grófunkat 
és biránkat; és egyúttal országbíró ő excellentiájánál is fe
jezze ki a’ hálát, mellyre a’ kerületek, a’ nádori méltóság 
üresen léte alatt ő kegyelmessége által ügyeink kezelésében 
kitüntetett nagybecsű fáradozásiért magokat kötelezetteknek 
érzik. —

Azonban azon körülmény, hogy a’ kir. városok ország- 
gyűlési szavazatukkal, kerületeink szavazata is törvény elle
nére egy categoriába tétetni tapasztaltaiig berendezésünk
ről pedig a’ kir. előadásokban egy szó sem találtatott, le- 
hangolá kedélyünket ’s aggódva néztünk sötétlő sorsunk tá
volába, ’s már már lemondandókvalánk egy jobb jövő bizta
tó reményéről, midőn nádori alkapitány ur szót emelve ki
fejté: mikép fájdalmasan látta ugyan ő is országgyűlési sza
vazatunknak a’ királyi városokéval felülről egy sorozatba 
helyeztetését, de más részről vigaszt és reményt ép abban 
talál, hogy kormányunk, miután tudva van, hogy a’ törvény- 
hozás, belrendezés nélkül országgyűlési teljes szavazatunkat 
nem méltányolja; országgyűlési szavazatunk biztosításában 
nem mást, mint berendezésünket akarja’s mondottaki; és e’ 
meggyőződés folytán a’ közgyűlést fölhitta e’ részben a’ bel— 
rendezést sürgetni, mintáz utasításba is adatott, és elmonda
ni saját véleményünket belrendeztetésünk tárgyában, miben 
az eszmék a’ múlt országgyűlés óta sok tekintetben tisztultak, 
de a’ történtek is követelik tőlünk, hogyne késsünk. E’ vé
gett tehát egy válaszlványt indítványozottIlléssy János n.kun. 
kapitány elnöklése alatt a’tisztviselőkből és községek képvi
selőiből, melly felhasználva az eddig közbejött véleménye
ket, készítene czélszerü tervet, melly szabadságot és rendet 
egyiránt biztosítson. Láttátoké méltatlan szenvedőt, kihosz- 
szu börtönéből szabadulván, fájdalmában viszszarezgő kö- 
nyüit hullatja?! Az ő öröme volt a’ mi örömünk, a’ múlt sö
tét képe még nem tűnt el szemeink elől, ’s biztató fényben ra 
gyogott fel előttünk a’ jövő, ’s akaratlanul is kérdezők ma
gunkat: ha érdemiünk é alelnökünktől ’s vele rokonérzelmü 
tisztviselőinktől ennyi áldozatot? Tetszés hangzott mindenün
nen az elnök lélekemelő beszédére, úgy érzé mindenki mint- I

ha szivéből szakasztatottvolna ki minden szava, és saját ér
zelme ömlött volna bilincseibül szabadultán beszédében elő. 
—  Illéssy János kapitány, Balajthy Vendel, Pethes Mihály t. 
bírák ’s többen is üdvözlikez uj pályán az alkotványos ha
zafi elnököt ’s elmondák köszönetüket a’ jászkun nemzet ne
vében, továbbra is kérvén folytatását az alkotványos kezdet
nek, erőt,kitürést kívánva e’ nehéz pályán. Egy lélekké ol
vadt az egész gyűlés, érzé mindenki, hogy egy uj időszakba 
léptünk ’s a’ legloyalisabb vezérpolgár megvetébiztoskéz
zel jobb jövőnk alapját. A’ nemzet közös öröme nem hang
zott el a’ gyülésteremet megrázó éljenekben, kivittük azt ma
gunkkal a’ nép közzé; a’ lelkesedés és öröm, melly lulára- 
dozva hullámzott a’ keblekben,dec. 7ki estvéjén nád. alkapi- 
tányunkat fáklyás zenével tiszteié meg a’ közönségek kül
döttei részérül, kikhez nagyszámú polgárság csatlakozott;’s 
midőn Varga Imre, n.kun küldött jeles szónoklattal iidvözlé, 
mindenek felharsogó örömére, a’ nagy hun kapitány kísé
retében a’gyülekezet ebbe lejött vezérpolgárt, ki is az üd
vözlésre velős szavakkal válaszolva ígérte, hogy a’ törvény- 
szerű haladási téren nemzetétől a’ közremunkálást nem vo- 
nandja meg. Másnap vidám lakoma követé e’ tisztelgést ná
dori alkapitányunk asztalánál, hová a’ tisztviselők és minden 
községi küldött hivatva valának, örömnyilatkozatok egymást 
felváltva tanusiták, miként nem vagyunk idegenek, egyet a- 
karunk, ’s nincs okunk gyanusitgatásra. És a’ múlt ország- 
gyűlés alatt ’s után történt keserűségeket a’ polgári köteles
ségnek megkezdett teljesítése nem idézi többé e lő .— Azóta 
közgyűlésünk mellett belrendezési választványi üléseink tel
jes nyilványossággal minden vélemény méltánylása mellett 
folyvásttartatnak; a’ higgadt kedély, a’ tárgyak megfontolá
sa, szabad tanácskozás, mellyet idegen elem most nem bilin
csel, reményltetni engedik, hogy akaratunkat siker koroná- 
zandja. — Máskor többet. —  U.

K Ü L F Ö L D .
AUSZTRIA. Gallicziának keleti és nyugatira föloszta- 

tása már elhatároztatott. Krakó Galliczia második fővárosává 
jelentetek ki egy saját kormányzósággal. A’ nyugati Galliczia, 
t. i. a’ krakói kormányzóság kilencz kerületet (Kreise) mel- 
lyek keleti Gallicziától elválasztva lesznek, ugyanannyi 
Kreishauptmannigazgatása alatt,kap.Mellyik is azon Galliczia, 
mellyhez Magyarország jogot tart? mert előbbutóbb a’ po
litikai felosztás a’ kérdést szerfölött bonyolulttá teheti.

A’ laibachi coliseum, egy óriási épület, melly kicsiny
ben egy várost képezett ’s tánczvigalmak, gyűlések, átme
nő sergek szállásául használtatott, hallomás szerint lángok 
martalékává lön.

A’ hírlapirodalom bécsi postajegyzéke f. I848dik  év
re 566 folyóiratot mutat föl 20 különféle nyelvből, menyek
ből 338  német, 135 olasz, 98 franczia,2 8 angol, 15(csak!) 
magyar, 14 lengyel, 9 orosz, 8 cseh, 4 görög, 3 szerb ,
2 hollandi, 2 svéd, 2 oláh, 2 dalmát, 1 török, 1 örmény, 1 
horvát, 1 szláv, 1 krajnai, ’s 1 latin. Innen látjuk, hogy nyil- 
ványos életünk, mellynek közlönyei a’ folyóiratok, csak az 
olaszokéhoz képest is milly hátra van!

FRANCZIAORSZÁG. Egy életirási ismértetés Abdel- 
kader születési évéül az lSOSdikévet állítja ’s atyja Szi- 
di Maliin Eddin duarját(birtokát)Mascara közelében születés- 
helyeid. Anyja Zorának*) hivaték. Ó— mi az arábok közt rit
kán található— irodalmilag müveit nő volt. Születéskor ál
lítólag égszin láng lengé dicsőségfényül körül néhány per- 
cziga’ fiú fejét’s e’ látványnál anyja felkiálta: lássátok lin
kem seraga, a ’ látnok hirdette gyermeket, lássátok a’ várot- 
tat. Tizenkét éves korában tanulványokkal elfoglaltatva ta
láljuk őt nagybátyja Ahmet ben Chodsánál Oranban, hol ti- 
zennyolcz hónappal később atyját lélekjelenlétének egy szép 
vonalmával menté meg.Haszszan bey előtt SzidiMahin Eddin 
dicsvágyas nézetei miatt gyanús volt ’s annak egy rendkívüli 
fénynyel véghezvitt utazása Mekkába még erősité a’bey gya
núját. A’ fiatal Abdelkader olly sikerrel védelmező az öreg 
marabut, hogy Haszszan ajánlatára a’ tuniszi bey egy hajót 
rendeltetett az atyja’s fiú számára, mellyen is Alexandriába 
utazlak. Ezen városban,Mehemed Ali reformjai lá ttá ra ’s kü-

*) Zora^=hajnal, aráb szó, tehát nem tót, e’szerint híjába 
dicsekedtek vele tótaink, azt még almanach czimül is használván.

S. A.

lönösen Bagdadban, egyik őse, a’ hires marabut Muley Abd
elkader sírjánál, támadt állítólag először benne a’ gondolat 
az atlaszi arábok ujjáleremtése iránt. A’ török hatalom meg- 
bukta után eljöttnek látszék az időpont. 1832ben hirdelé 
Mahin Eddin a’ szent háborút. Oran falai alatt űjaalól a’fran- 
czia őrség megtámadásánál két lovat lőttek el. Ez nemsoká
ra szultán czimet nyert, felölté az ibolyakék burnuszt ’s a’ 
beduinok politikai ’s vallási főnökéül üdvözölteték. Abdel
kader ekkor 25 éves volt. A’ Macta melletti ütközet megerő
sítő hatalmát. Legelső gondja volt a’ tartományt politikai, 
pénzügyi ’s katonai tekintetben rendezni. Ezen rendezéstul- 
élte bukását, mert annyira megfelel az aráb szellemnek,hogy 
megtartását Bugeaud tanácsosnak vélte. Marokkóba űzetve 
hat év előtt, hol ugyan hatalma szinte meg volt már törve, on
nan még egész Algírt nyugtalanithatá, ’s az yslyi csatakor 
Muley Abderrhaman (a ’ marokkai esászár)észreveheté,hogy 
Abdelkader alattomos vágytársa. Most az emirmég nem e- 
gészen 40 éves ’s az islamhitü világ legtávolabb vidékei tel— 
vék hírével. Az európai részvétet úgyis bírja’s aligha létezik 
csak egy helyis, hol bukása nem ollyszerü gyászt vont vol
na maga után, mint azt a’ kor egyik legünnepeltebb férfiá- 
nak bámulása gerjeszthelé. Milly nagynak tűnik ő fel még u- 
tólsó katasztrófában is, mint egy hős a’ meseszerü korból 
csatában ezrekkel! És mégis ezen harczi dicsőség nem egye
düli oldala. Fenséges homlokán— mondják kik őt látták—- 
vallásos elmélkedés trónol, szelíd és vidám szemeiben pa
triarchal fenség, méltóságteljes nyugalomban ’s viharosan 
a’ tettben akarat-villámokat egyesit ábránd könyükkel, ajta- 
tosság és uralkodásvágy, nyers e rő ’s evangéliumi szelídség 
különös ellentételeit, röviden egy olly személyiséget, melly- 
től az ép olly babonás mint harczias természetű népségek a’ 
hódolat adóját’s felsőség jogát meg nem tagadhaták. Azon 
kérdés: vájjon mit határozand fölötte a’ franczia kormány, 
még nincs eldöntve. A’hírlapi szózatok, még az Universre- 
ligieuxéis, a’ mellett vannak, hogy nem szükség a’ neki a- 
dott szót megtartani (ügyé!) vagy legalább úgy véleksze- 
nek, hogy ezzel nagy eszélytelenséget követne el a’kormány. 
Mind a’ mellettnem hihetni, hogy ez egy királyi herczegte- 
kintélyét, kire olly nagy föladatot bízott Afrikában’s egy tá
bornokünnepélyes ígéretét hazugsággal bélyegeztesse. Ak
kor aztán mind a’ kettőt viszsza kellene hívnia. Vagy szemé
lyes politika évek óta táplált kedvenczeszméjével, misze
rint az algíri alkirályi méltóságotszületett királyi herczegre' 
ruházza, olly hirtelen felhagy é?Maga Aumale herczeg olly 
keveset kétkedik Ígérete helybenhagyatásán,hogy egy orani 
sürgönyi hiv. tudósításban a’ főparancsnokokkal Abdelkader 
meghódoltát következő szavakáltal tudatja: „Ó velem Oran- 
ba érkezett, Marseille felé útját veendő, a’ kormány parancsa 
szerint, melly őt keletre kiildendi. Terjeszszéteke’nagy újsá
got azonnal mindenfelé.“Midőn tehát Guizot ur azt állítja,hogy 
a’ kormány még nem határozott Abdelkader fölött, akkor ez 
csak arra mutat, hogy a’kormány zavarban van határozatá
nak a’ kamrák ’s ország színe előtti végbehajtására nézve. 
De még is könnyebben győzhetné le itt az előítéleteket, mint 
igazolhatná Ígérete megszegéséta’ világ előtt ’s még igé
nyelhetne bizalmat Algírban Ön számára. Most csak időnye
rés forog a’ szőnyegen ’s azutánra következő kibúvó-ajtócs
kát talált fel a’kormány.-Abdelkader ideiglen Francziaország- 
ban marad Lamalgue várban ’s eközben a’ kormány érteke
zésbe bocsátkozik az egyplusi pasával, a’ fogoly fölötti őr
ködés elvállalása iránt, vagy alattomban arrahivandja föl őt, 
hogy ez ajánlatot viszszautasilsa. Utóbbi esetben Abdelkader 
kénytelenségből Francziaországban maradandna ’s a’ mi
niszterek mentesek fognának lenni azon vádtól, hogy a’ fő
kormányzó ígéretét nem teljesiték. Ez ugyan alacsony á r
mány fogna lenni, mellyet alig lehetne végrehajtani, miután 
m ára’ lapokban emlittelik. Abdelkader Toulonból levelet in
tézett Lajos Fülöp királyhoz. Egy másikat az algíri hatósá
gokhoz irt ,  mellyben különösen azon gondoskodást hálálja 
meg, mellyet a’ franczia orvosok vándortanyája betegei iránt 
bizonyítottak.— Egy miniszteri lap bizonyosnak állítja, hogy 
a’ kormány az egyiptusi pasával tudatá már Abdelkader 
Egyptusba vitetési szándékát. Mig a’ válasz onnan megérkev 
zik,addig azemir Lamalgue várban marad Toulon mellett,
’s legfölebb igen rövid időre látogatja meg Párizst.

Dunavizállás : Budán, I8án : 5 ' 8 "  0 '"  az 0 fölött.

9ik szám. É R T E S Í T Ő . 4848.
f  Újabb hirdetés a’ belföldi gyarm atosítás ügyében.

A’ Bp. Híradó múlt évi 576ik számában gróf Pálfly Móricz ő míga által a’ belföldi gyar
matosítás ügyében kitűzött azon kérdésre : mikép és milly módon és eszközökkel, és úgy 
törvényhozási, mint közigazgatási intézkedésekkel tehet a' belföldi gyarmatosítást a' fel
es alföld érdekeinek kiegyenlítésével legczélszer libben előmozdítani? mik tolnáinak az e 
részbeni teendők, és milly sorozatban állanak azok? ‘ pályázandó munkák bírálatára föl
kért választvány elnökségével tiszteltetvén meg, a’ tisztelt gróf ur megegyezésével a’ pályázni 
akarók érdekében következőket tartoltam szükségesnek közzé tenni: \ )  A’ pályairatok bekül
désének határnapja folyó észt. június első napja. 2) A’ szokott módon jeligés levéllel ellátandó 
pályairatok hozzám (Pozsonyba, Ventur-utcza 201. szám alatt) küldendők. 3) A’beküldött pá
lyamunkák közül a’ jutalmat nyert a’ jutalomtevő által ki fog nyomatni. 4) Ha jutalomra ér-

Szerkeszli H e 1 m e c z y Mi h á l y .  —  Nyomatik T r

demesnek egysem találtatnék,.a’ pályadij más közhasznú czélra fog fordittatni. 5) A’pálya
munkák magyar és német nyelven egyiránt elfogadtatnak. Végül a’ hazai hírlapok t. ez. szer- 
kesztőji jelen hirdetés fölvételére tisztelettel megkéretnek. — P o z s o n y ,  télhó 11 kén 184$. 
B. V ay  Miklós mint a’ bíráló válaszlvány elnöke.

f  I t t s z ö ! i t á *.
Azok, kiknek néhai Pankottay Józsa György tömegén követeléseik van, vagy lehet, 

féleszt, lefolyása alatt követeléseiket bizonyító eredeti irományaikkal jelentsék magokat Pesten 
t. Kapczy Tamás meghatalmazottnál, vagy Hevesmegyében Igaron t. Okolicsányi Gusztáv fő
szolgabírónál mint egyik örökösnél. Pe s t ,  január 18án 1848. 1 — 3

a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, ufi-utcza 453. szám.
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Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön^ a’ T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, min<L"vik minden Ízben e^ve^v iveii nÄfUIÜTT- —rT"7------.
kesztó ’s kiadó tulajdonosnál un uteza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál Az ausztriai birodalomba va^'v k fiirS í" !“1. heIybe,n, a , sze.r '  

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az° Értesítőben mindenféle hirdeSéoy f ö l v é S  "  p o l s a n  é s j  J ^ y o s a n Y

Előfizetni elkésteknek teljes szánni példánynyal szolgálhat még a’ s z e r k e s z t ő s é g .

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. ( O r s z á g g y ű l é s :  kerü
leti tanácskozások a’ honosításról szóló t javaslat ; inségügyi; magyar 
nyelv és nemzetiség dolgában történt megállapodások szerinti üzenet, 
bányajog’s egyebek fölött; orsz. r e n d i  ü l é s :  üdvözlési küldöttség je
lentése, üzenet-bitelesitések és felolvasások. — F ő r e n d i  t á b l a  
folytatása’s vége a’ közteherviselés fölölti tanácskozásoknak. Budapesti 
napló.

K ü l f ö l d .  (Spanyolország, Anglia, Francziaország, Olaszország, 
Schweiz.)

Értesí tő.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
O R S Z Á G G Y Ű L É S .

34ik k e r ü l ,  ü l é s  vége. Tárgy: törvényjavaslat a’ 
honosításról. Jegyző A s z t a l  o s Pál olvassa a’ 15dik §ust 
melly igy szól: „ K im eg szű n t d  honpo lgára  lenni, p o l
gárságá t később v iszsza szerezh e ti, ha d  3 ik  § u s  k ív á 
nat inak  eleget tevén viszszahonosittatása irán t d  I l i k  
§us értelmében a z  illető törvényhatóság hoz fo ly a 
m o d ik“ —

S z e m e r e  Bertalan (Borsod) ekép kívánja módosít
tatni a’ §t „honpolgársága elvesztésének okait elhárítván.“
—  P á z m á n d y  D. elnök: a’ borsodi módosítás szerint a’ 
többségei kimondja.

A s z t a l o s  P. jegyző: olvassa a’ I6dik §t, melly igy 
szól: kivétetik az, k i  m in t idegen hadseregben szo lgá lt 
katona  d  hon ellen szabad  akaratból fe g y  vert viselt, 
vagy s  zabad akaratból ellene m in t kém  szolgált. — A z  
Hlyen csak d  fe lség  engedetnie mellett léphet a hon fö ld 

jé re ,'s  nem  honosittathatik v iszsza  e lőbb iem  m in t tör
vén y  elibe állíttatván v a g y  fö lm en te te tt, vagy  elm a
raszta lván büntetéséi k iá llo tta .u

L ó n y a y C. (Zemplén) azon észrevételt teszi, misze
rint a’ s z a b a d  a k a r a t b ó l  kétszer is fordul elő a’szer- 
kezelben —  m ireP ázm án d y  D. elnök feleli: a’ s z a b a d 
a k a r a t b ó l  azért tétetett kétszer, miután mind két esetben 
kényszerülve is lehet szolgálni.

H u n k á r  A. (Veszprém) hogy nem szabad akaratból 
is lehet szolgálni, több esetet hoz fel, —  nevezetesen midőn 
embereinket a’ francziák a’harczban elfogták’s azokat a’ spa
nyoloknak pénzért eladván, onnan Afrikába küldettek, kény- 
telenilteltek szolgálatokat tenni. —  Sz e m e r e  Bert. (Bor
sod) Zemplén követének észrevételében osztozván ezen §ra 
nézve azon észrevétele van, hogy miután a’ §ba érintettek
re nem lehet lágyabb föltételeket szabni, mint a’ külföldiek
re, a’ §t a’ szerint kívánja módosíttatni, hogy kik a’ bünte
tést kiállották ’s az 5ik §bani föltételeknek eleget tettek, a’ 
honpolgárságot viszszanyerhetik.— B őn is S. (Szabolcs) a’ 
borsodi módosítást elfogadja, ha azokra nézve, kik a’ vád 
alól fölmentettek, ezen szigorú föltételek ki nem terjesztet
tek ’s a’ borsodi módosítás a’ szabolcsi értelemben elfogad
tatott.—  A’ 17ik§us, melly igy szól „H o n be l i  h ö l g y  

' ’stb. elfogadtatván következik az utolsó §, melly igy szól: 
lSdik § „k i e l ve s z  t e t t e  h o n p o l g á r s á g á t  ’stb. ’stb.
—  S z e m e r e  Bert. (Borsod) a’ honpolgárság elvesztése 
még nem bűn,de lehetnek olly esetek,midőn az bűn ’s azért 
ezen §ra nézve következő módosítást javasol: „ k i honpol
gárságá t elvesztette, b ir to k a ira , követeléseire és m eg
n y ílt örökségeire nézve csak  azon  jo g o k k a l bir, m e ly -  
ly e k k e l é  honban d  kü lfö ld iek  b írn a k ,u de k i  a 16‘d ik  
§ban kö rü lír t okná l fogva veszti e l honpolgárságát, és 
m in t bűnös el is m arasztaltatott, a z  m inden birtokjo
g á t elvesztette

T a r n ó c z y  Káz. (Nyitra) A’ borsodi módosítás első 
részét helybenhagyván, a’ másodikhoz azon észrevétele mi
att, hogy az megelőzve a’ hűtlenség iránti törvényt,az örö
kösökre is kiterjedne ’s ártatlanokat is sújtana, nem járul
hat. P á z m á n d y  D. (elnök) a’ nyitrai megjegyzés szerint 
a’ borsodi módosítás első részét végzéskép kimondja.

A’ 19ik §ra, melly igy szól: „ R a b s z o l g a  ’stb. 20ik 
§ra,'melly igy szól: ,,A’ h o n  h a t á r a i n  k i vü l  ’stb. 2 lik  
Sa melly igy szól: ,,A’ m e g t e l e p e d e t t  kü l f ö  l di  ’stb. 
22ik §ra, melly igy szól: ,,A’ megtelepedett külföldi képes
séggel b ir ’stb. P a a l  Ján. (Sopronym.) indítványozza,hogy 
a’ megtelepedett külföldi még haszonbérben se bírhasson 
jószágot. —  K e n d e  Zsig. (Szatmár) küldőji kívánsága 
szerint a’ törvényhozás utján szeretné meghatároztatni,hogy 
a’ megtelepedni szándékozó külföldi gyárosaknak a’ telepre 
szükséges föld megszerezhetésének maximuma ne lenne több

i 100 holdnál.—  S z e m  e r e  Bert. (Borsod) rövid akar
ván lenni figyelmezteti Szatmári azon határozatra,— melly 
szerint a’ külföldinek még akkor sem szabad jószágot sze
rezni, ha honpolgárrá válik.

S z e n t k i r á l y i  Móricz (Pest) A’ sopronyi indítvány 
a’ tulajdoni jogot korlátozná meg, ennélfogva azt nem pár
tolhatom. —  L ó n y a y  G. (Zemplén) az absentismusi tör
vényeket nem lehetvén kiterjeszteni a’ külföldiekre is,ezekre 
conditio sine qua non gyanánt szerelné kimondatni, hogy az 
oszágban ben lakni tartoznak. —  S z e m  e r e  Bert. (Bor
sod) felvilágosításul megjegyzi,hogy azon eszme a’ „megte
lepedett“ szóban már benfoglaltatik. P á z m á n d y  D. elnök; 
Lippe hg és a’ belga király több uradalommal birnak ’s miu
tán azokat tőlük elvenni nem lehet, e’ tekintetben külön ren
delkezést óhajtana. — K e n d e  Zs. (Szatmár) felszólítja a’ 
rrdeket,hogy az iránt is intézkedjenek, miszerint a’ mégnem 
is emancipált zsidók hazánkba igen sokan betódultak már 
eddig is és roppant sok fekvőséget birnak zálogban, —  mi 
törvény szerint nem volna szabad, mire Sz e m e re  Bertái. 
(Borsod) ügyelmeztetőleg feleli: miszerint a’ I3ik §banmár 
meg van állapítva, hogy külföldi zsidók'semmikép nem bo
csáttatnak be. —  Gr. A n d r á s y  Gyula (Zemplén) azon 
elvben, miszerint a’ beköltözött idegenek kezei végkép meg
köttessenek a’jövendőbeli birtOK-szerezhelésre nézve, oszto
zik, múltra nézve pedig csak annyit lát czélszerünek, hogy 
kik eddig még nem honosíttattak,’s külföldön laknak, az ab
sentismusi törvények szigora alá vonassanak.—  S z e n t -  
k i r á l y i  M. (Pest) Vannak, kik azt hiszik, hogy a’ sanctio 
csekély. Dehogy csekély, állván p. o. az, hogy a’ szerző
dés nem érvényes ’s a’ szerzési ár mellett bizonyítékul nem 
szolgálhat,akkor mindig a’ kibecsültelés divatozik. Ha tehát 
kimondatnék, hogy a’ birtokosak meg nem telepedvén jószá
gaikat eladni kötelesek, ezzel tökéletesen elég lesz téve az 
eddigi törvény rendeletének. Ezzel azonban a’ tárgy még be 
nem fejeztetvén a’ gyűlés eloszlott. —

3 5 i k k e r ü l .  ü l é s ,  január I4énreggeli 9 'A> órakor 
elnökök:Bük Zsigmond (Borsod k.) é s P á z m á n d y  Die
nes (Komárom) m. követei; jegyző A s z t a l o s  Pál; (tárgy: 
az ínség elhárítása iránti fölirat*, bányajog; választványi ta
gok kineveztetése; a’ magyar nyelv és nemzetiség tárgyában 
készült t.javaslat ’s a’ részek viszszakapcsoltatásának ügye.) 
— B ük Zsig. elnök figyelmezteti a’rrket a’ napi renden levő 
tárgyak iránt.—  A s z t a l  os Pál jegyző olvas több rendbeli 
határozatokat, üzeneteket ’s fölirásokat az Ínség és bányajog 
tárgyában—  Bük Zsig. elnök jelenti, hogy az adó tárgyá
ban kiküldött válaszlvány kiegészítve még nincs ’s egyszers
mind fölolvassa azon válaszlvány tagjainak névsorát; továbbá 
figyelmezteti a’ rrket a’ napi renden levő tárgyra ’s a’ ma
gyar nyelv és nemzetiség ügyében hozott határozatok meg- 
hitelesitését kéri. S z a b ó  Miklós jegyző olvassa a’ magyar 
nyelv és nemzetiség tárgyában készült t.javaslatot,mellynek is 
1 ső, 2ik és 3ik szakasza minden észrevétel nélkül elfogad
tatott. R u t t k  a y J. (Zólyomm. k.) azonban a’ 4ikszakasz- 
ra nézve azon észrevételt terjeszti elő, hogy: ,,a’ magyar 
nyelven kívül egyedül az olasz nyelv használtassák.“ Az 5ik 
6ik, 7ik és 8ik szinte módosítás és észrevéllel nélkül fogadta
tott el, azonban S z e m e r e  Bertalan (Borsodm. k.) a’ 9ik 
szakaszra nézve javasolja, hogy: „ d  teng er m ellékrő l szóló 
rendszabá lyoka t ne zavarnák öszsze  a ’ kapcso lt része
ke t illető törvényjavasla tokkal“ jónak látná tovább a’ 4ik 
szakaszhoz tenni, hogy: „valam int d  tengerm ellék, úgy  d  
kapcsolt részek  m inden iskoláibau d  m agyar nyelv  
rendesen tan ittassékcí ’s ezen módosítás elfogadtatott —  
S m a i c h B .  (Buccari k.) azt kívánja, hogy a’ szerkezetből 
„a m agyar nyelven k ivü llí kihagyassék, de nem fogad
tatott el.—  S z a b ó  Miklós jegyző: a’ veriücationalis vá- 
lasztvány jelentése nyomán tett határozatot olvassa hitelesí
tés végett— melly is némelly lényegtelen észrevételek ’s mó
dosítások után elfogadtatván meghitelesittetett, —  miután 
B ük Zsig. elnök jelenti: miszerinttöbb tárgyaink közül, —  
mellyek tanácskozásunkat szorosan igénylik, jónak és helyes
nek látná a’ részek viszszacsatoltatásának fontos ügyét tűzni 

! ki mai tanácskozás szőnyegére, egyébiránt kéri és felszólítja 
a’ rendeket, méltóztassanak azok közül választani. Mindenol
dalról hangosan kiáltatott „ részek  v iszszakapcsolta tása !“ 
mi r e Ko s s  ut h Lajos (Pestm. k.) székébőlfölegyenesülvén 
közönségesen elismert hasonlithatlan ékesszólásával az ér
deklett ügyben— egy óranegyed hoszszáig terjedt’s a’ ve

zérszónok parlamentaris ritka ügyességének, szónoki genia- 
litásának ’s törvényhozói mély talentumának fénylő gyöngyei
től körül ragyogott beszédet mondott, számtalanszor meg
szaggatva a’ hazaüui lelkesedés legmélyebb érzetéből föl— 
buzgott éljenzések harsány rivalgási által. E’ jeles beszéd
ben inditványza szónok egy fölirást nádor ő cs. kir. fensé
géhez, mellyben a’ rr. a’ n. m. főrrdek szives hozzá járulása 
kíséretében alázatosan kérnék meg öcs.kir. főhgségét, mi
szerint a’ kapcsolt részeket ő cs. kir. fensége ’s a’ nemzetet 
annyi év hoszszu során, —  de jelenleg is olly fájdalmasan 
aggasztó helyzetből minélelőbb kiragadni ’s nádori méltósá
gához csatolt magas hatálya, tekintélye és sikerdus közben
járásánál fogva eszközlendő végképeni viszszacsatoltatásuk- 
kal valamint a’részeket,ugy ez anya-nemzetet is mentőlelőbb 
megvigasztalni méltóztassék, hogy igy valamint az anyától el
szakított gyermek annak édes karjai közé hová hamarább visz- 
szavezetve örvendhessen, úgy a’ gyermekétől siró kebellel 
megfosztott örömtelen édes anya megtalált gyermekének 
forró ölelésére— ragyogva édes anyai örömében emelhesse 
fel karjait, erre B a b a r c z y  Antal (Csongrádm. k.) szin
te igen jelesés velős beszédet tartott, —  mellyben a’ vezér
szónok beszédét egész kiterjedésben pártolta ’s ezzel Bük 
Zsigmond elnök azon hazaüui Öröm magas érzetében,, misze
rint a’ conservativ pártot az ellenzékkel minden észrevétel 
és vitatkozás nélkül egy téren látja találkozni, — azüléstel- 
oszlatta.— A’ vezér-szónok valamint Csongrád érdemes kö
vetének beszédétis szórul szóra, egész kiterjedésűkben leend 
szerencsénk előadni vasárnapi Társalkodónkban.

36ik k e r ü l ,  ü l é s ,  január 15kénreggeli 9órakor, 
elnökök: P á  z m án  dy D. (Komárom) és Bük Zsig. (Bor- 
sodmegyékkövetei); tárgy: a’ honosítási tjavaslat folytatása.

P á z m á n d y D .  Felhija a’ rr. ügyeimét a’ napi renden 
levő tárgyakra. A s z t a l o s  Pál jegyző olvassa a’ mlgos fő- 
rdekhez küldendő üzenetét a’ rrnek a’ mutatkozó Ínség el
hárítása tárgyában, mellyben a’ rrk a’mlgos főrendeket az 
e’ tárgyban készített ’s közlendő fölirás pártolására hazaüui 
bizodalommal fölkérik, a’ fölirás, annak több kitételei, de 
különösen utolsó §usa többek által telt felszólalás és ész- 

1 revétel szerint sokban módosíttatván elfogadtatott; ezek nyo
mán H u n k á r  Ant. (Veszprém) előadja, mikép múlt évben 
bár elég nagy volt az ínség, még sem volt a’ veszedelem 
olly nagy, mint minőt most várhatunk, melly szomorú körül
mény a’ tek.r. figyelmét szorosan megkívánja. Szóló a’ tör
téntekre hivatkozván több esetet említ, nevezetesen úgymond 
tudott már szónok több drágaságot ’s nagyobb Ínséget is a’ 
mostaninál, de az egy vagy legföljebb 2 évig tartott egymás
után; de most már negyedik esztendeje, mióta a’ drágaság 
és ínség nemcsak nem lágyul, sőt szomorú tapasztalásunk 
szerint napról napra magasb fokra hág; emlékezik szóló to
vábbá olly siralmas időre viszsza, midőn kivált az Alföldön 
egymásra hullottak az éhen haltak, úgy hogy ha az ember 
Nagyváradon azt kérdezte valakitől: merre kell menni E r- 
délyországba? azon utasítást kapta: menjen az ur csak a’ sir— 
dombok mellett mindenütt, az bizonyosan be fogja vezetni Er- 
délyországba! Ugyanazért szóló az 1601: 16ik tcz. említi, 
mellyszerint akkor, t. i. Rudolf császár alatt (tehát akkor is 
ausztriai kezek által kormányozlattunk) ’s mégis azon t.czik- 
kely erejénél fogva a’ gabona, zab és árpa kivitele a’ hon- 
bul szorosan megtillatotl; óhajtaná ennélfogva szóló hogy az 
idézett tezikk a’ felírás utolsó pontjában világosan tétessék 
ki, de nem fogadtatott el.— A s z t a l o s  Pál jegyző: olvassa 
a’ bányajog iránti üzenetet’s fölirást, mellyek is szinte ke
vés észrevétel és módosítás után elfogadtattak.

P á z m á n d y  D. elnök: a’ honosítási tjavaslat folyta
tása lévén a’ napirenden levő tárgy, arra nézve tisztelettel 
híja fel a’ rrk figyelmét. —  K á r o 1 y i I. (Peslváros). A z o 
nosítási tjavaslat 21 ik czikkére megjegyzi, hogy a’ külföld
ről az eddigbeköltözöttek közt tapasztalás szerintmég soha 
sem jött be a’ művészek ’s mesteremberek java, hanemmin- 
dig csak söpredéke, szóló errenézve legtöbb példát tudna 
fölhozni Pestvárosából, ugyanazért nem látja helyesnek a’ 
külföldiek bekoltözési ’s megtelepedési föltételét olyannyi
ra megtágitani.— B ó n is  Samu (Szabolcs): Azt hiszi, hogy 
a’ beköltözőiteknek progressiv adó alá vonatásuk lesz leg- 
czélszerübb rendelkezés.— K e n d e Z s . (Szatmárm.) Azon 
véleményétjelenti ki, hogy a’ honosításra nem szükséges 10, 
hanem elég arra csak 3 év is, mert a’ megtelepedett külföldi 
3 év alatt is eleget tehet a’ honosítási föltételeknek, ’s még
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ugyanazon idő alatt magyarul is megtanulhat, természetesen 
értvén, hogy azon 3 év alatt is rendesen fizesse a’ progres
siv adót.— B al ogh  K. (Győr) Szab olcscsal tart ’s progres
siv adóra szavaz.— S z i n t a y J. (Bereg) Szinte Szab olcsot 
párto lja , mire

P á z má n d y D .  elnök egy redactiót indítványoz, melly 
szerint a’ beköltözőitek valamint a’ házi úgy a’ hadi adó fi
zetése alá is vonassanak’s mindadhig 3 évenkint kétszerez
ve fizessék azokat, m iga’ honosítási törvényeknek tökélete
sen eleget nem tettek.—  L ó n y a y G. (Zemplén) különösen 
óhajtja, hogy a’ honosítási törvények mellett az 1723ki tör
vény rendelete maga épségében tartassék meg, mellyszerint 
t. i. a’ magyar a’ külföldit általa vett jószágából a’ leteendők 
letétele mellett szomszédság jogánál fogva mindenkor ki
vethesse.— S e b e s t y é n G .  (Veszprém). A’ szabolcsi in
dítványt, mint küldőji utasításához legközelebb állót teljes ki
terjedésében pártolja ’s a’ progressiv adóra nézve semmi 
észrevétele nem lévén, azt ezennel elfogadja.

S z e m e r e B.(Borsod).Valamint nem egyezhetik meg 
sem a’ sanctióban, sem annak formalitásában; úgy a’ két, 
szóban levő indítványnak egyikét sem pártolhatja, nem pár
tolhatja úgymond a’ komáromit mindaddig, mig telekköny
vünk nem lesz; a’ szabolcsi indítványhoz szinte nem járulhat 
azon oknál fogva, mert az szerinte tetemes nehézségekkel 
járand, a’mennyiben az inditványzott kétszerezés szerfölött 
sok bajt szülhetne, mint szinte a’ végrehajtó tisztviselőknek ön
kényre és sok viszszaélésre nyitna tágas mezőt, hanem pár
tolja magát a’ szerkezetet okszerű módosításokkal.

J u s t h  J. (Turócz) Vélekedése szerint öszsze lehetne 
mind a’ két indítványt egyeztetni, igy látná részéről jónak, 
mert úgymond mindkettőben van ollyas foglalva, mi helyes 
’s mit el lehet fogadni.— P a á l J. (Soprony) A’ progressiv 
adóra nézve Szabolcsot egész kiterjedésében pártolja, de 
véleménye szerint igen jónak látná, ha arra egy különös tör
vény hozatnék. —  Z s a r n a y  Imre (Torna) A’ mellett, hogy 
az 1715ki 23. tcz. épségben tartatását szorosan megkívánja, 
óhajtaná e’ tábla által kimondatni azt, hogy mind azok, kik 
eddig e’ honban e’ törvény szerint vagy ellenére fekvő bir
tokot szereztek ’s bírnak, attól kétszeres adót űzessenek mind
addig, mig honosítási törvényink föltételeinek eleget nem 
tesznek. —  P á z má n d y  D. elnök jelenti, hogy az országos 
ülés ideje közeledik, miután mindjárt 12 óra lesz, ugyanazért 
felszólítja a’rendeket, hogy e’tárgyatigyekezzenek eldönteni, 
szóló részéről legczélszerübbnek látná a’szavazatot. Mire so
kan szavazatot sürgetnek. P á z má n d y D.  elnök azon kérdést 
tűzi ki: elfogadják é a’ t. rr. a’ progressiv adót? mire a’ na
gyobb rész igennel felelvén, kimondá a’ végzést, miután gr. 
Andr á s s y  Gyula (Zemplén) kijelenti,miképen a’ progressiv 
adót ő is szinte elfogadja, de egy észrevétele van még erre 
nézve, mit nem hallgathat el: nagy különbség van úgymond 
szóló a’jó, kívánatos és kivihető dolgok között ’s azért a’ p ro 
gressiv adót minden jósága ’s kívánatossága mellett egyszer
smind létesithetőnek szeretné alkottatni, véleménye szerint 
ezen progressiv adó leginkább megközelitné a’ practicabilitást 
„ h a d  töke m indenkorra  m egm aradván, csak a percen t 
m enneprogressio  szerin t“ '?, ezen módosítás minden ész
revétel nélkül elfogadtatott.— 0 1 g y a y Titusz (Pozsonym.) 
márlátja,hogya’t.rr. csakugyan elfogadtáka’progressiv adót, 
pedig Borsod érdemes követe elég világosan adta elő, mennyi 
baj és nehézségekkel lesz az öszszekötve, nem bánja szóló úgy 
mond már,ha elfogadják is, csakhogy részéről igen helyesnek 
látta ’s óhajtotta volna is,ha azon kétszerezett adó egyszerre 
vettetnék ki a’ beköltözöttre —  végre

P á z má n d y  D. (elnök) A’ szabolcsi inditványt —  a’ 
progressiv adóra nézve —  a’ zempléni módosítás mellett vég
zéskép kimondta ’s ezzel a’ kér. ülés eloszlott ’s félóra múlva 
megnyílt a’ 21 ik országos ülés.

21 ik o r s z á g o s  ü l é s  a’ tek. kknál és rrnél jan. 
15kén kezd. 12V2 órakor vége 2 3/« órakor délután.

Ki r .  s z e m é l y n ö k :  felszólítja a’ míg. főrendek új
évi üdvözlésére kirendelt küldöttséget eljárásáról adandó 
jelentésre, mire a’ küldöttség szónoka b. Ru d n y á n s z k y  
Samu (esztergami káptalan követe) jelenti, hogy tisztükben 
híven és pontosan eljártak ’s a’ tek. kk. és rrdeknek leghőbb 
újévi kivánatát tisztán és leplezetlenül tolmácsolták a’ mlgos 
főrendeknél, mi alatt megérkezett a’ mlgos főrdek viszont 
üdvezlőküldöttsége,mellynek szónoka S z t a n k o v  ics János 
(győri püspök) rövid de nyomatos szavakkal üdvözölte vi
szont a’ rendek tábláját, hazaüui bizodalommal szólitván fel 
a’ rrket ernyedetlen munkásságra ’s egyetértésre,—  mit 
szónok ur is nádor ő cs. kir. fensége ’s a’ nagymlgu főrendek 
részéről ezennel örömmel viszont m egígér, mert ezekre 
úgymond szónok u r , —  hazánknak annál mellőzhetlenebb 
szüksége van, mert annak felvirágzás! ’s organicus átala
kulási reménye legnagyobb részben ez uj 184 8 dik eszt.hez 
van csatolva, ’s végre nádor ő cs. kir. fenségét, a’ nmlgu 
főrdeket ’s magokat a’ tek. kk. és rr. szeretetébe, bizodal
mába és szives hajlandóságukba ajánlván eltávoztak ’s ezek
után P á z m á n d y D .  (Komárom) mint múlt héti egyik ke

rületi elnök a’ héti határozatokat, üzeneteket ’s fölirásokat 
mutatta be kir. személynök ő mlgának.

Ki r .  s z e m é l y n ö k :  Egy felolvasandó válaszüze
nete van itt a’ mgos főrknek, mire H ub  ay  Józsefországb. 
itélőmester felolvassa a’ mlgos főrrk válaszüzenetét az or
szággyűlési lap létesítése tárgyában, ezután Ghi czy Kálm. 
nádori itélőmester íelolvassa a’ katonai élelmezés tárgyában 
kirendelt főrdi választvány tagjainak névsorát, ezt elvégez
ve ugyancsak az olvassa a’ magyar nyelv és nemzetiség tár
gyában készült t.javaslatot, mire F a r k a s  Sánd. (Pozsega) 
azon kívánságot jelenti ki küldőji részéről, miszerint ők a’ 
szerkezetből kihagyatni óhajtják azon pontot, mellyben ne
kik a’ magyar nyelv megtanulása ineghagyatik ’s ezen kí
vánságát ’s illetőleg óvását kéri az orsz. naplóba igtattatni.

K u s s e v i c h  Svatozarus (Pozsega város) a’ törv. 
javaslat 5ik szakaszát nem pártolja ’s kéri azt a’ szerkezetből 
kihagyatni ’s ezen óvását szinte naplóba óhajtja igtattatni.

D u b r a v a y  J. (Szerém k.) szinte óvásátnyilványitja.
P r i v i c z e r István (Fiume k.) Nem kíván határidőt 

tétetni a’ magyar nyelv megtanulására ’s azon esetre,ha ezen 
kötelezés a’ szerkezetben maradna,óvását nyilatkoztatja ’s azt 
a’ naplóba igtattatni kéri— többen kiáltották: (marad) ezu
tán— 0 s e g 0 v i c h Metell (Horvátország k.) szinte észre
vételt ésovásttesz a’ szerkezettöbb kitételei ellen— erre

J o z i p o v i c h  Antal (Turopolya k.) röviden kijelenti, 
miszerint ez alkalommal egyedül azért szólalt fel, nehogy va
laki a’ t. kk. ésrr. közöl azt gondolja, hogy a’ horvát követ
nek csak egy csep igaza is volna, egyébiránt azonur (rám u
tatva) nem is Horvátország követe, hanem csak egy parányi 
fractio küldötte ide, melly mind öszsze 62 emberből áll; kül
dőji részéről, kik a’ valóságos magyar-horvátok,azon urnák 
tett óvására ellenovásttesz, ’s azt szinte az országos napló
ba kívánja igazolásául beigtatni; végre világosan kinyilat
koztatja, miszerint ő, és valóságos magyar-horvát küldőji 
valamint a’ törvény ezen rendeletében szívesen megnyug
szanak; úgy minden határozatot, orvoslást és törvényt egye
dül Magyarországtörvényhozóitestületétől nemcsak fogad
nak el, de egyszersmind várnak’s óhajtanak. Ez után több vá
rosi követ nyilatkozott a’ szerkezet ellen ’s óvásukat az or
szágos naplóba kívánták beigtatni, mire

T a r n ó c z y  Kázmér (Nyitram. k.) kijelenti, miszerint 
egyáltaljában nem hiheti el, hogy az előtte felszólalt megyei 
és városi követek küldőik kívánságát igazán tolmácsolják, 
semmikép nem teheti fel azon jámbor lakosokról, hogy a’ 
magyar nyelv és nemzetiség iránt olly kérlelhetetlen gyűlö
lettel ’s ellenszenvvel viseltessenek, ismételve kijelenti,hogy 
ezt semmikép nem hiheti el, mert hisz úgymond szóló, ő is 
tótlakosok között lakik’s azon megyének lakosai, mellyet itt 
képvisel, legnagyobb része tótság, ’s még is nyíltan meg- 
vallhatja, hógy ők édes anyai nyelvünk ’s nemzetiségünkhez 
valamint eddig, úgy ezentúl is szívesen ragaszkodnak ’s az 
ellen nemcsak legkisebb ellenszenvvel nem viseltetnek, sőt 
ahoz édesen simulva aztsajátukká tenniminden áron igyek
szenek. —  G h i c z y  Kálmán (nádori-ilélőmester) olvassa 
a’ t.javaslat 6ik, 7ik, 8ik és 9ik szakaszát. Ezután

B ó n i s  Samu(Szabolcsm.k.) azon észrevételét nyilvá- 
nyítja a’ 2ik §ra, hogy nemcsak törvényhozási, országlási és 
hivataloskodási, de egyszersmind egyházi és világi minden 
eljárásban egyedül és kizárólag a’ magyar nyelv használ- 
tassék, például hozza fel az egyházira nézve többek közt Ró
mát, hol t. i. az isteni tisztelet latin nyelven tartatik ugyan, 
de azért a’ papok’s maga a’ pápa is valamint Rómában,úgy 
egész Olaszországban minden hivatalos eljárásban és leve
lezésben az olasz nyelvet használják ’s úgy véli, hogy ezt a’ 
magyarországi clerustól is méltán kívánhatja a’ nemzet.Mire

Gr. F o r  g á c h  Antal (pozsonyi k.) Nem is szólalt vol
na fel többé e’ tárgyhoz, mert arra semmi észrevétele nincs, 
de minthogy itt Szabolcs egyuj divatot akar behozni az or
szágos ülésbe, kénytelen vagyok reá szólani. ügy hiszi szó
ló, hogy ha valakinek a’ szerkezet iránt stylaris vagy essen- 
tialis észrevétele van, ’s azt módosíttatni kívánja, annak nem 
az országos, hanem a’ kerületi ülésben van helye ’s ezekre 
figyelmeztetvén Szabolcs érdemes követét, a’ t.javaslatot e- 
gész kiterjedésében pártolja; mire B ó n i s  Samu (Zabolcs) 
feleli, hogy neki már sem ideje, sem kedve nincs valamit ta
nulni a’ pozsonyi káptalan követétől,— annál inkább azt, mit 
kelljen tenni egy képviselőnek az orsz. ’s mit a’ kerületi ülé
sekben? megtanulta már azt igen jól ’s annálfogva senkinek 
figyelmeztetését vagy épen oktatását, annál kevésbbé a’ po
zsonyi káptalanét nem fogadja. A’ szabolcsi módosítás el
fogadtatott,’s ezen módosítás mellett a’ törvényjavaslat egész 
kiterjedésében.—

G h i c z y  Kálmán (nádori-itélőmester) olvassa a’ m. 
főrendekhez küldendő üzenetét a’ t. kk. és rr. a’ magyar 
nyelv és nemzetiség tárgyában,’s ezzel az orsz. ülés 2 3A ó- 
rakor délután eloszlott.

Főrendi tábla. (21d. o rsz . ül é s) jan. 15én. (Tárgy: 
közös teherviselés ügye folytatólag.) Gr. Z ay Károly késznek 
nyilatkozván mindenféle adó elvállalására, pártolja az üzenetet

egyrészben azért, mert a’ házi adó elvállalásával a’ vaksze
rencse játéka,minélfogva egyik része a’honpolgároknak kala
pácsra, másika pedig privilégiumra született, határt lelenc!; 
más részről az orsz. pénztár, mint a’haza gyarapulásánakcsi
rája tekintendő. —  Magyarán mondassák ki az indítványban, 
hogy az általányos elv mind a’ házi mind az orsz. adóra ter
jesztetik ki, mert gr. Szécsen A. indítványának szerkezete ho
mályos,nem egyéb az,mintnagyszerü paraphrasisa azon német 
közmondásnak: ,,Wasch’ mir den Pelz,und mach’ ihn nicht 
nasz.“ Egyébiránt szóló az általányos közös teherviselési el
vet, a’ bácsi főispánra hivatkozva, a’ hadi adóra is kívánná ki
terjeszteni. —

Gr. T e l e k i  László: „Kimondatott többször, hogy a’ 
közös teherviselés szőnyegen levő kérdése nem pártkérdés, 
én is azt tartom, mert sokkal fontosabbnak, fölebbállónak hi
szem minden pártkérdésnél; miként is lehetne azt,mit a’val
lás,az erkölcsiség parancsol, hogy t. i. felebarátunkat szeres
sük, pártkérdésnek nevezni? nem tartom pártkérdésnek a’ 
szőnyegen levő ügyet, mert érdekegységhez vezet,mitminden 
igazi hazafinak pártolni kell; továbbá, mert ezen kérdés az 
aristokratia léte és nem létének kérdése, miután annak csak 
úgy lehet jövendője, ha, mint egész Európában,a’ status ter- 
heiben a’ néppel híven osztozik, különben elszárad, mint a’ 
növény, mellynek gyökere rothadt; nem pártkérdés, mert, 
maga gr. Sz.A. elismerése szerint is a’törvényhozó hivatása 
nemcsak általányos elvek kimondásában, hanem azok alkal
maztatásában is állván, nem jelent a’ rr. üzenete egyebet, mint, 
hogy az elvet alkalmazni kívánják. Sokkifogás tétetett e’véle
mény ellen; az mondatott, hogy nem akarják az orsz. pénz
tárt, (noha az üzenet ez állításnak ellenmond), hanem a’ házi 
adót elvkint kívánják elfogadtatni. Ez nem áll, mert a’ rr. az 
általányosközös teherviselési elvet már múlt országgyűlésen 
állították fel, de ha csudálkoznak, miért változtatott meg tehát 
a’ rendszer? nem kell feledni, hogy mikor a’ logika egy kissé 
hibázik, azt helyre lehet ütni; azonban midőn a’ tett indítvány 
hibás logikán alapul, nincs alkalom csudálkozni, hogy mi lo
gikánkat helyreállítjuk. Sz. A. gr. csudálkozik, hogy a’ rr. ép 
ezen alkalmat tartják helyesnek és ajánlkozónak a’ házi adó 
keresztülvitelére. Nem tudom, miért mondották a’rr., hogy„a’ 
házi adó elvállalására jelen pillanatban biztos és többé soha 
illy kedvező alakban viszsza nem térendő alkalom“ ajánlkozik, 
de sejthetem. Miután kikürtölték, hogy a’ kormánya’ kir. elő
adásokban a’ nemzet óhajtásával akart találkozni, hogy a’ re
form élére áll, hogy tenni kész, valamint tenni szükséges is , a’ 
rr. a’ cselekvés mezejére lépve, helyes volt a’ házi adó elvál
lalását minta’ tényezőreform alapkövét ismerniökel, és kinyi
latkoztatták; és ha nem helyes azon suppositum, miként annak 
elvállalására illy biztos alkalom soha nem térend viszsza, ha ez 
csalódás, úgy nemes lélek csalódása volt; de mutassák meg 
teltleg,hogy ez csalódás. Egyébiránt ebből azt látom, hogy a’ 
kk. és rr. tisztán aristokratiaiszempontból indultak ki, feladá
sául a’ mai időszaknak kitűzvén, hogy a’ nemesség ragadja 
meg a’ haladás zászlóját, hogy kiváltságit,mellyeknek jöven
dőjük nincs,olly jogokért cserélje be, miknek jövendőjük van, 
és hogy ez szabadon, önként csak ez alkalommal történhetik, 
erősen hiszem, melly alkalom nem jő viszsza többé, mert a’ 
mi most még a’ nemesség szabad elhatározásától függ, annak 
meg kell —  az meg fog történni, mert az igazság szent ügye 
parancsolja; de mig a’ nemességet most, midőn korszerűtlen 
előjogairól önként lemondana, a’ haza áldása követné, akkor 
midőn a’ körülmények ’s a’ korszellem hatalma által kénytele
nülve leend kiváltságit föladni, ebeli tettét, mint kényszeritett 
lépést a’ nemzet hálája nem kisérendi. A’ m. forr. felállítván 
a’ közös tehesviselés elvét, elismerték, hogy az egyik osztály
nak csupán terhek,a’ másiknak pusztán jogokjutottak,ugyan
ezen elismerés mellett a’ rr. előtt tisztán áll a’ teendők sora ’s 
ezt a’ házi adó elvállalásával kívánják megkezdetni, a’ ki pedig 
lát, azt nem követni bűn. —  A’ lefolyt 3 év alatt sok történt, a’ 
civilisatio sugára az utólsó kunyhóig hatott el,az igazság szava 
a’szegény nemességben is fogékony szivekre talált, bizonyít
ják ezt a’ követválasztások eredvénye és az utasítások, mel- 
lyek szerint 29 megye pártolja a’házi adót. Képzelhető é il- 
lyenkor, hogy midőn a’ köznemesség igazságos tud lenni,’a’ 
magas aristokratia idegenkedni fogna a’ házi adó elvállalá
sától? ha igen, akkor kérdem,ha az úgynevezett nyers tömeg 
azon fényes aristokratiával szembe állíttatnék, mellyik félen 
állana az igazság,mellyiknek volna joga lenézni a’másikat?—  
Gr. Sz. A. azt mondja, meg kell érleltetni a’ kérdést; ha ezt a’ 
választvány eljárása fogja eszközleni, úgy a’ rr. is azt kíván
ják; de nem lehetni fel, hogy a’ házi adóra nézve nem lenne a’ 
kérdés megérlelve, hogy a’rr. nem tudnák, mit tesznek ’s nem 
fontolták volnamega’dolgotminden oldalról; egyébiránt bár
mennyire legyen is ez ügy megérlelve, ha a’ mlgos főrk nem  
a k a r n a k ,  nem járulandnak hozzá, és ki biztosit, hogy valaha 
akarni fognak? Békesmegyei főisp. azon véleményében, hogy 
az orsz. pénztárból pótoltassák a’ házi pénztár költségeinek 
egy része, nem osztozom, miután erre kevés remény volna. 
Fiumei kormányzó és gr. Lamotteugy veszik a’ dolgot, hogy 
az adómentesség természetes, mert szerződésen alapul; de
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ekkor, ha hisztériái jogokat feszegetni akarunk, a’ rabszolga
ságot is természetesnek lehelne mondani, mert keletkeztél 
szinte szerződési fajra lehetne viszszavinni. —  Biztosítékokat 
akarnak felállittatni?de midőn ezeket kívánják, a’jog sokat en
gedett az önzésnek, miután a’ szegény adózó nép most minden 
garantianélkül hordozza a’sulyos terhet.Gr. Sz. A. indítványa, 
gr. Batthiányi L. szerint, ananászhoz hasonlít, mert kiki ta
lálhat benne ize szerint valamit; egyik almát, másik kürtvélyt, 
hurkát vagy beefsteak-et,—  és b.Majthényi A. ki a’ házi adót 
olly erélyesen pártolta, ollyat is talált az indítványban, mit az 
inditványzó maga sem sejdített benne. —  De ennek igy kellett 
történni: mert miután a’ conferentiában el vek fölött nem tud
tak megegyezni, s z a v a k a t  kerestek, és ezek fölött vitáztak, 
mig végre ezen indítványban állapodtak meg. Tisztelem azon 
tehetségeket, kik ezen indítvány szerkezetére befolytak, tisz
telem gr. Sz. A-t is,ki azt készítette, de ha figyelemmel átné
zem, azt látom, hogy nem magyar, és ha a’ magyar akadémia 
bírálna fölötte, bizonyosan azt találná, hogy annak szerzője 
nem tud magyarul; azt is lehetne tán ezen szerkezetután hinni, 
hogy annak szerzője jó  ü g y v é d ,  de egy részrehajlatlan 
ügyvéd megbírálván azt, bizonyára csak azt fogná mondani, 
hogy ezen indítvány szerzője allegálni nem tud, hogy egyszerű 
liquidi debiti perben sem tudna ügyesen eljárni. Statuselveiket 
ezen indítvány mögé rejtik, és azt hiszik, hogy nem látjuk azo
kat, a’ struczmadár is, midőn homokba dugja fejét, azt hiszi, 
hogy senki sem látja. — Méltóságtok ez indítványt álarczkint 
használják ’s úgy hiszik hogy nem tudatik, mi rejlik alatta, de 
ezen álarcz csak ollyan, mellyet a’ frakkra szoktak tűzni, melly 
tehát nem gátol reá ismerni az emberre. Ez indítvány továbbá 
mutatja, hogy mlgtoke’ tárgy irántmég tisztában nincsenek;—  
megfoghatni ugyan, hogy az aristokratia a’ közvéleménynek 
tud hódolni és dicsőséget arat; de lehet hogy az aristokratia a’ 
közvéleménynyel daczol,a’folyam ellen törekszik’s ha ekkor 
férfiasán küzdve megbukik, a’ bukásban is lehet némi dicső
ség; de midőn az aristokratia nincs tisztában magával, ingadoz, 
nem tudja mit akar, csak szánalomra méltó; ez utóbbi esetet 
tanúsítja ezen indítvány, mellyhez ingtok ragaszkodnak, melly 
semmit sem mond. —  Abban, mit gr. P. J. a’ mystificatióra 
nézve mondott, nem látok személyeskedést, mert mindenik, 
midőn netán másokat mystiílcálni akart, azon kezdette, hogy 
önmagát mystiücálja. —  A’ liptói főispán, midőn a’ házi adót 
az orsz. pénztár elibe teszi, privát véleménynek mondá azt, de 
a’ sok magánvélemény alakítja a’ közvéleményt, egyébiránt 
nem lehet abban logikai rendet feltalálni,hogy ő, ki a’ házi adót 
olly kitiinőleg védte, mégis gr. Sz. A. indítványát pártolta; ha 
ezt, mint mondá, azon okból tette, minthogy a’ házi adót csak 
igy véli keresztülvihetni, nem értem azon belső öszszefüggést, 
de azt állítom viszont, hogy igy a’ közös teherviselésből nem 
lesz semmi: igy a’ liptói főispán kijelentett szándokánál fogva, 
erény lehetett előadásában, de logika nem volt. —  Nem lehet 
nagyobb elkülönzést nagyobb szeretetlenséget mutatni, mint 
mellyet mgtok a’ túlsó oldalon irányunkban tanúsítanak, in
kább lemondanak elveikről, semhogy hozzánk akarnának si
mulni. —  A’ tárgy érdemére nézve azt mondhatom, hogy so
kat foglal magában, mit a’ közös teherviselés érdekében in 
d í t v á n y o z n i  szeretnék, kivánatimnak m i n i m u m a  a’ 
házi adó elvállalása és o r s z á g o s  p é n z t á r  felállítása,—  
fogadják e la ’mlgos főrk a’ házi adót bármi garantiák mel
lett , csak azokat kivéve, mellyek azt lehetlenné tehetnék, 
nehogy e’ két tábla magát nulliíicálja. A’mlgos főrk kitűnő— 
leg pártolják az orsz. pénztárt, a’ kk. és rrkről pedig azt 
mondják,hogy kizárólag a’ házi adó mellett vívnak, igy lát
szik,hogy mindkét táblának van saját kedvencz eszméje, fo
gadják el mindkettőt, ez a’ középút. A’ Csanádi püspöknek 
ez ügyben felhozott indokait helyeslem,ámbár szavazatát nem 
követhetem; de a’ mit némelly egyházférfiaktól hallottam, 
hogy azért nem volna igaztalanság a’ nemesség adómentes
sége, mertpositiv törvény engedi meg, azon megütköztem ; 
illy nyilatkozatokat a’ vallás férűai szájából, kik erkölcsisé- 
get, felebaráti szeretetet tanítani és mutatni egyiránt tartoz
nak, valóban nem vártam volna; illy elvek mellett nem fogták 
volna Angolhonban a’ katholikusok emancipatióját előse
gíteni, mert az ellen positiv törvény létezett, nem törölték 
volna ela’ rabszolgaságot, hisz ott, hol ez létezik,törvényen 
alapul, és azon szerződésen, melly egyrészről a’ szabadság 
lekötését, másrészről bizonyos árt tárgyaz; de itt meg kell 
jegyezni, hogy azon áldozat közt, mellyel a’ rabszolga sza
badságát áruba bocsátja, és ezen ár közt nincs nagyobb a- 
ránytalanság, mint népünk által viselt terhek és élvezett sza
badság közt. A’clerus nem fogja fel hivatását, mikor a’ he
lyett hogy a’ felebaráti szeretetet hirdetné, erkölcsi igazsá
got és méltányosságot követelne kötelessége szerint, posi
tiv törvényekre hivatkozik, mellyek hajdan a’ szeretetlenség 
véres belülivel Írattak.— B. Majthényi a ’ felett csudálkozik, 
miként fogadhatja el a’verőczei főispán a ’ házi adót minden 
garantiák nélkül, én ezen csudálkozást nem értem, midőn 
garantiákat kíván, azt mutatá hogy a’ szoros jog irán t meg
alkudott, de midőn valaki nem alkuszik, hanem az igazság
nak, mert az, feltétlenül hódol, miként lehessen ezen még csu-

dálkozni, azt meg nem foghatom.— Ezen vitatkozások hire 
el fog terjedni a’ hazában, tudni fogja a’ nemzet: milly véle
ménnyel van a’ haza aristokratiája az aristocraticus alkot- 
ványrúl, tudni fogja, milly színekkel festetik most a’ megyei 
szerkezet ép az elnökök által; tudni fogják ezt azok, kik az al- 
kotvány sánczain kívül állanak, de milly szívvel, milly lélek
kel fognak aztán adózni, kik erre minden garantia nélkül 
köleleztetnek. Mgtok a’ másik oldalon olly modorral élnek , 
mellyel többet ártanak a’ jó ügynek, mint a’ legdühösebb 
demagog árthatna, modorotok azon fejsze, melly midőn fe
lénk van irányozva, az alkotvány szivébe vág .—  Fogadják 
el tehát a’ házi adót, vagy ennél kevesebbet, de ne játszanak 
álarczosdit, ne akarjanak szerkezetet küldeni, mellyet senki 
sem ért, mondjanak fehéret, mondjanak feketét, ez is jobb 
a’ semminél, de szóljanak határozottan.Ha ezen szerkezet, a’ 
mint van, keresztül találna menni, úgy látom, meglesz szep- 
lősilve a’ conservativek dicsősége, mig a’ mi pártunk, mint 
gondoljuk, meg tudta őrizni állása tisztaságát.“ — (Ismételt 
harsány „é ljen !“ )

N á d o r  ő fens. ,.Ma 3diknapja van, hogy a’közös te- 
teherviselés ügye tárgyaltalik, az első két napon megeléged
ve voltam a’ karzatokkal, mert csendesek voltak, kívánnám, 
hogy ezentúl is csendesen maradjanak.“

Ö r m é n y i  József tolnám, főispán. Megjelenik az ál- 
arczos mulatságra, mellyre hivatott, csakhogy nem maga 
veszi az álarczot magára, iianem ezt mások képezik reá. Azt 
mondja gr. Teleky L., hogy a’ háziadó kérdése megérlelve 
volna; ezt nem lehet illy általányosságban állítani,hanem le
het igen a’ közteherviselés elvéről, mi iránt köztünk különb
ség nincsen. Azon felhozott adat ellenében, hogy a’ háziadót 
29 megye fogadta el, megemlíthető, miként az orsz. pénztárt 
40 megye pártolja.— Azt mondja gr. T. L. elfog jöni az idő, 
midőn a’ hazai nemesség a’ háziadóhoz járuland,—  el is fog 
jőni bizonyosan ezen időszak,sőt ennél több is, de vájjon ok
szerű é, tanácsos é, ezen időszakot már most idézni elő? az 
más kérdés. Történt továbbá hivatkozás az erkölcsiségre az 
igazságra: az igazság fonalán igen meszsze lehet menni,úgy 
hogy a’ háziadóban közmunkákban a’ nemesség osztozik, ez 
is igazság, de azt látja mindenki, hogy még nem időszerű.—  
Ha pusztán az erkölcsi igazság nyomán akarnakjárni, viszsza 
kellene menni az ó korba és követelni,hogy a’nemesség most 
helyre pótolja őseinek mulasztásait. Azt, mi mondatott, hogy 
a’ nép most garantiák nélkül viseli a’ terheket, szóló mint 
alkotványos ember egyenesen tagadja,mert a’ törvényes biz
tosíték fen áll a’ kir. helytartótanácsban, mellynek mindig 
bejelentetik, ha valamelly üzetés-szaporitás terveztetik. Azt 
mondá továbbá gr. T. L. fogadjuk el a’ háziadót minden ga
rantia melleit, azokat kivéve, mellyek a’ kérdést lehetlenitik; 
de arról, melly garantiák erősek, mellyek gyöngék a’ felfo
gások igen relativek.— A’ dolog érdemére nézve, szóló oda 
látja fordítva a’ tanácskozást,hova nem vélte állittathatását. 
Mikint is vihetni a’discussiót egyoldalulérre, a’ háziadó me
zejére, melly az indítványból ki nem záratván,senki által nem 
elleneztetik. Szóló a’ közös teherviselés általányos elvét el
fogadván, a’ házi és országos adó elválasztását az általányos 
elv részleteinek tekinti, mellyek iránt az ország, választvány 
nyilatkozatától függeszti fel Ítéletét, azt jegyezvén meg ez 
úttal, hogy ha netán a’ háziadó nem lenne elfogadva, abban 
egyeznék meg egyelőre,hogy a’házi pénztár némelly rovatai 
födoztetésére az orsz. pénztár segítségül legyen. Szóló az in
dítványba foglalva találván az orsz. valamint a’háziadó eszmé
jét, nem lát elvkülönbséget a’ két tábla közt, megemlítve lé
vén benne mind a’házi, mind az országos pénzlár’s eszkö
zölve a’ kettőnek öszszeköttetése; mit b. Wenkheim B. kívánt. 
Az üzenet és indítvány közt abban látszóló különbséget, mi
szerint a’rr. a’ háziadót előtérbe teszik; mig az indítvány egy
nek sem ad elsőbbségei; valamint szóló sem tudna elsőbb
séget adni, mielőtt minden különállás megbiráltalnék, no
ha az orsz. pénztár azért említendő, mert a’ múlt országgyű
lésen történt iránta megállapodás. Csak egy ok hozatott fel 
a’ háziadó mellett, t. i. az igazság morális oka. Noha az er
kölcsi igazságotmindenben kell követni, de mikor a’ politi
ka nagy súlyt helyez annak alkalmazhatóságára, az igazság 
követelésit is szükség némellykor felfüggeszteni.— Azért mi
dőn a’ politikai okok még nem mérettek meg, nem méltá- 
nyoltattak kellően, nem lehet az igazsággal megegyező egyik 
vagy másik pénztárnak adni elsőbbséget.Mondatott hogy orsz. 
adó nem lehet házi adó nélkül. De ezt szóló nemlátja,miu
tán mindkét pénztárra nézve természetes különbségnek kell 
létezni mind a’ kivetési kulcsra, mmd a’ beszedésre nézve; 
de mit tartanak a’ múlt országgyűlés határozatáról, melly 
az országos pénztárta’ házi nélkül rendelé el. Ezen vélt ősz— 
szefüggés azt következtetné, hogy ki a’ házi adót ellenzi, az 
országost sem fogadja el, mi természetesen nem áll, vala
mint az ellenkező sem, hogy ki a’ házi adót elvállalja, el
vállalja az országost is és viszont. Nem áll tehát, hogy egyik 
pénztár a’ másik nélkül el nem lehet.— Megemlíti,miként bi
zonyos jóslatok történtek, és azzal gyanusittatott ezen oldal, 
hogy a’ garantiák fölött nem lesz megelégedve, mire szóló

megjegyzi, hogy ez a’ gyanúsítások legszomorubb faja, 
melly által a’ tanácskozás szabadsága fölzavartatik. Egyébi
ránt miután ez indítványról az mondatott, hogy homályos, 
nem ellenzi szóló, hogy abban némellyek világosabban té
tessenek ki, és bizonyos módosítást javasol,

Gr. P á l  ffy  József közbeszólva megjegyzi, hogy csak 
akkor, ha tisztában lesznek az elvek, lehet a’ szerkezetről ta
nácskozni, mire Ö r m é n y i  Józs. válaszolja,hogy ha ezen in
dítvány megjavittatik, csak a’ m e g j a v í t o t t  indítvány és 
az üzenet közt lesz a’ kérdés.— Gr. S z t á r  a y \ik lo r és gr. 
P á l  ffy  Móricz az indítványt, ez utóbbi a’ tolnai főisp. mó
dosításával fogadják el.

B. A m b r ó z y  Lajos múltkori előadására nézve némi 
fölvilágosító megjegyzésekettevén, felszólalt. B. S e n ny e y 
Pál is megérintvén többek közt, miként a ’ mostani állapot
ból csakhazaüui buzgóság mellett lehet kibontakozni, mikép 
lassan meg kell barátkoznunk azon eszmével,hogy állandóan 
adózunk —  mindamellett a’ fenálló viszonyoktól nem szabad 
a’ köteles méltánylást elvonnunk, végczélul egy nagyobb 
pénzügyi állapotot kíván tekintetni, melly orsz. pénztárt fel
tételez. Egyébiránt nem idegen attól, hogy a’ megyei bel- 
igazgatás költséginek egy részét a’ nemesség vállalja el. Gr. 
Sz. A. indítványát általányosságánál fogva pártolja.

S t a n k  o v i e s  János győri püspök mint szónoka a- 
zon küldöttségnek, melly a’ fork köszönetét és újévi kivá— 
natit viszonozva vivé a’ rrkez, ebbeli eljárásáról hivatalos 
jelentést tesz. —

Gr. Z i c h y  Bódog elfogadja gr.Sz.A.indilványát azon 
felvilágosításokkal, miket tolnai főispán javaslóit, ellenben 
b. J e s z e n á k  János a’ háziadó kölcsönös viselését alap
jául tekintvén minden anyagi felvirágzásnak, —  az üzenet 
mellett szavaz.

B u s á n  Herrn, kapcsolt részek követe, utasítása hivat
kozva jelenti, mikép küldőji az orsz. pénztárhoz subsidium 
gyanánt országgyűlésről országgyűlésig kívánnak járulni, 
azon feltét alatt, hogy az orsz. pénz egy része a’ kapcsolt 
részekbeli intézetekre fordittassék; mire nézve szóló további 
nézetei kifejtését fentartván, az üzenetet n e m fogadja el, 
hanem utasításához képest b. Vécsey Miklós szavazatához, 
ha pedig ez többséget nem nyerne, gr. Sz. A. indítványá
hoz csatlakozik.

Ü r m é n y i  Ferencz koronaőr azok közé tartozik, kik 
házi és orsz. pénztárra űzetni kívánnak, de az érdekek ösz- 
szekapcsoltatása miatt egyiknek sem akarván elsőbbséget 
tulajdonítani az indítványt a’ tolnai főispán felvilágosítása 
szerint elfogadja.

B. V a y Miklós az elvre nézve tisztában kívánván len
ni, a’ közös teherviselést tekinti annak, melly félre ma
gyarázhatom Ez elv a’ múlt országgyűlésen már kimondat
ván, nem alkalmaztathatott egész tisztaságában, mit követ
kezetesség okáért mégis tenni kell. Szóló is a’ tolnai főis
pánnal kezetfogva úgy kívánja, hogy az indítvány világo
sabb legyen, mondassék ki abban a’ háziadó , de emliltes- 
sék az orsz. pénztár is , és se egyiknek se másiknak el
sőbbsége ne legyen ’s ne mondathassák,hogy mystilicalio 
van a’ dologban. A’ választvány menjen ki a’ nélkül, hogy 
ezúttal egyik vagy másik pénztárnak elsőbbség adatnék.—  
(Helyes helyes) id. gr. Z i c h y  Ferencz, b. P e r én y  i Lász
ló és gr. A l m á s y  Móricz ez utóbbi megjegyezvén, hogy 
az elvtől elállani nincs már a’ főrk szabadságában, gr. Sz. 
A. indítványához csatlakoznak. Gr. A l m á s y  D. az üzenetre 
szavazván, —  S i s k o v i c s  József verőczei főispán felszó
lalásának okát adja, hogy félreértetett, megemlíti, mikép az 
armalisták 1805: l.t.czikk után újra megrovattak; az 1723: 
90ben pedig a’ közös teherviselés alapelve van letéve, b. 
Majthényinak válaszul megjegyzi,—  mikép bizonyosan nem 
mondotta volna,hogy a’ háziadót minden uj garantia nélkül 
is kész elfogadni, ha lioszszu tapasztalása erre nem tanítot
ta volna. Ha az aristokratia önmagában nem talál garantiát, 
hol keresendi azt? Ki maga magán nem akar segíteni, azon 
az Isten sem segít.—  Gr. V i c z a y  H. az üzenetet pártolja.

Ma r c z i b á n y i  Antal trencsényi főisp. pár szót az el
lene emelt vádakra válaszolnikűánván, megjegyzi, hogyha 
szavazatától függne, még a’ hadiadót is ajánlaná, de vannak 
még számosán,kik adózni nem akarnak, és az elv tisztán áll— 
ván nem kívánhatja hogy egyik adózási fajnak ez úttal el
sőbbség tulajdonittassék. Arról nem tehet, ha elvei commu- 
nisticus elveknek mondatnak, eddig csak az igazság elvei 
mellett harczolt, mit ezentúl is teend. A’ tolnai főispán ésb. 
YayM. által mondottakhoz csatlakozik.

H e r t e l e n d y  Ignácz torontáli főispán, a’ múlt or
szággyűlés meggyőződésére is kellvén figyelni, a’ közös te
herviselés általányos elvét általa elfogadtatva, gr. Sz. A. in
dítványa nyomán kívánja hozatni alkalmazásba.

Gr. B a t t h y á n y i  Imre főlovászmester öszszeköttetés- 
ben kívánván a’ két pénztár ügyét fölvétetni, gr. Szapáry 
A. véleményében osztozik, egyébiránt a’ választvány utasit- 
tatására nézve b. Yay Miklóssal szavaz. —

N á d o r ő fens. „Ezzel a’ mai ülést szétoszlatom és
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reméltem, hogy jövő hétfőn vége lesz a’ tárgyalásnak.“ —
22ik o r s z á g o s  ü l é s  január I7énkezdete 10 óra

kor (Tárgy: közösteherviselés— vége).
N á d o r  ő fens, az ülést megnyitván, következőleg 

nyilatkozik: „A’hoszszasb tanácskozások eredvényét részem
ről is elősegíteni óhajtóm, annál is inkább, minthogy a’ kö
zös teherviselést Magyarország életkérdései egyikének hi
szem, ’s azért ha teljes egyetértést nem is,legalább a’ véle
mények megközelítését eszközleni kívánom. A’ vélemények 
különbsége, nézetem szerint, abban van,hogy némellyek a’ 
közös teherviselési elv alkalmazását a’ fizetés mindkét fa
jára, a’ házi és országos adóra most mindjárt ki akarják mon
dani ’s csak a’biztosítékoktól függesztik fel annak életbelép
tetését,__-a’ másik rész pedig megállapodását a’ fizetési kér
dés egész öszvegétől kívánja felfüggeszteni; de a’ választ- 
vány munkálkodását elzárni nem akarván, a’ háziadó iránti 
javaslattól figyelmét kitünőleg az országos pénztárra kíván
ná fordittatni. E’ két vélemény közt már most abban lehet
ne a’ megközelítés, hogy a’ választvány munkálata mindket
tőre terjesztessék ki, de az elhatározási szándék akkorra tar
tassák fen, mikor e’ választvány munkálata előleend terjeszt
ve. E’ szerintproponálnám a’t.kk. ésrr.nek válaszoltatni:mi
kép a’ közös teherviselés elvében megegyezünk, ’s a’ tör
vényhozás feladását annak részletes alkalmazásában keres
sük, és hogy a’ t. kk. ésrr. által említett két fizetési fajt,úgy
mint a’ háziadót és országos pénztárt ezen elv részletes al
kalmazásának tekintjük. Ezért a’választvány munkálkodásában 
sem egyiknek sem másiknak előlegesen elsőbbséget nem tu
lajdonítunk,miért is a’ választványnak utasítás nélküli kikül
detését helyesnek látván, a’ kk. ésrr. által említett direct és j 
indirect kútfők előleges használása iránti utasítást e’ helyütt 
mellőzendőnek tartjuk. Egyébiránt a’ tárgyra nézvei végel
határozást a’ választvány jelentésétől függesztjük fel ’s erre 
nézve tekintettel leszünk mind a’ fizetési kérdés öszszeköt- 
tetésére, mind a’ nemesség annyi év óta kifejlett anyagi állá
sára.__Illy válaszszal, azt hiszem, mind gr.Szécsen Antal in
dítványának,— mind a’ másik rész kívánságának elég volna 
léve. Azonban ünnepélyesen kijelentem, hogy én ez által a’ 
vélemények szabad kijelentését praeoccupálni nem akarom, 
sőtkérem a’ mgos főrendeket, tessék javaslatomat tartózko
dás nélkül tárgyalás alá venni; hanem azon esetre, ha a’ m. 
főrendek e’ javaslatba beegyeznének, az eddigi gyakorlat 
szerint megbízandó lenne az itélőmester, hogy e ’ szerint te
gye fel a’válaszüzenetet, melly legközelebb alkalommal vizs
gálat alá jön.“ —  Mindkét oldalról: h e l y e s ,  he l yes .

Ru  d i cs  József bácsm. főisp. megjegyezvén hogy ő 
volt az, ki a’ vélemények legszélsőbb részét képezé, a’ nádor 
ő fens, által tett javaslathoz szívesen járul.

Gr. B a t t h i á n y i  Lajos, noha eddig a’tárgyhoz nem 
szólván, ő is kívánta volna véleményét előterjeszteni, ezt a’ ná
dori kijelentés folytában fölöslegesnek tartva,szavazatától el
áll, és nádor ő fens, javaslatába egyezik.

Gr. S z é c s e n  Antal oda nyilatkozik, hogy indítványát 
olly czélból tévé, hogy ez által a’tanácskozásokat némileg elő
segítse; de miután ő fens, javaslatában mindkét vélemény-fe- 
lekezet megnyugszik, indítványát nemcsak viszszaveszi, hanem 
örül, ha annak mellőzésével történik az egyesülés.

N á d o r  ő fensége: „Van é valakinek észrevétele?“ 
„ N i n c s ,  n in c s .“

Gr. de la  Mot te Károly kifejezvén, mikint a’ nemesség 
adómentességét igazságtalannak mondani nem lehet, annál is 
inkább, minthogy positiv törvényen alapszik, miután a’ nemes
ség indirecte a’ jobbágytelkek után adózik, nádor ő fens, ja 
vaslatában mind a’ mellett megnyugszik.

O r s z á g b í r ó  ő exc. kijelenti, hogy e’ tárgy körül 
sok mondani valója volna, de ha nádor ő fens, előterjesztésé
ben mindnyájan megegyeznek, ő is eláll egyedi szavazatától. 
(Mindnyájan, mindnyájan). Erre G h i c z y Kálmán itélőmester 
olvassa a’ kk. és rr. üzenetét és t.javaslatát a’ magyar nyelv és 
nemzetiség tárgyában. (Ezt legközelebb)

N á d o r  ő fensége: „Ezzel a’ mai gyűlést eloszlatom, 
jövőben a’ közös teherviselés iránti válaszüzenet fog hitele
síttetni.“ —  (Éljen éljen!)

B UDAP E S T I  NAPLÓ.
Nem régiben kimutattuk a’ budai t a k a r é k - p é n z t á r  

mu’t évi forgalmát ’s megjegyzők, hogy milly ügyesen kelle illy 
forgalom előidézésére kezeltetnie; mi csakugyan való is, mert a’ 
hivatalnokok hű pontossága közgyülésileg is megismertetett, ’s

ép a jövő gyűlés fog intézkedni arról, miszerint e' tiszlviselőség 
fizetése emeltessék. Egyébiránt a’ következő gyűlésen az egykor 
említettük á p o l ó - i n t é z e t  is alkalmasint életbeléptetik,miu
tán a’ fensőbb helyre jóváhagyás végett terjesztett alapszabá
lyok akkorra viszszaérkezendők.—Meglepő adat az is , hogy e’ 
takarékpénztár ki mut  a tv á n y  a már az uj  e s z t d ő  e l s ő  
r e g g e l é n  megjelent, holott az országbeli többi hason inté
zet forgalmáról még mitsem tudunk. Bajos is másutt a’számadás 
készítése, ha mint a’ budainál minden perczben kimutatni nem 
bírják a’ társulat mérlegét. A’ nagy forgalom előidézésére igen 
helyes szabály az a’budainál, hogy mindennap lehet betenni, ’s 
pedig minimum gyanánt egy tzest, mellytől azonban, míg egy 
forintra nem növesztetik, nem jár kamat, de mihelyt egy forint
nyi az öszsz eg, a’ betét utáni hónapban kamatoz. Ez intézkedés 
nyomán lehetett csak meg az is, hogy egy zsidógyerkőcz tizeses 
betételeit tizenöt pengő forintos öszszegig szaporithatá. A’ be
téti maximum sincs kikötve, mert egyetlen könyvecskére akár 
lOOezer forintot tehetünk be, csak minden 200 forint után fizes
sük meg a’könyvdijat. A’ budaiak elismerik, hogy az intézet van 
a’közönségért ’s nem a’ közönség az intézetért; innen aztán min
dig a’közönség igényeihez alkalmazzák magukat.— Éljenek a’ 
derék férfiak, kik illy jól intézkednek a’philanthropia terén!

Ős Budán e’napokban egy terjedelmes orgazda-szövetséget 
födöztek föl, kiknek gonoszul keresett vagyonát a’ hatóság le is 
foglalá, ’s a’port ellenök megkezdő. Hát Pestnek tolvaj clubbjai 
mikor kerülnek in corpore hurokra ?

Figyelmeztetjük is a’ kapitányi hivatalt, hogy a’ Zöldkert- 
utcza szögletén czirkáló gazokat vegye ápoló gondjai alá. Már 
másodszor támadtatánk meg általok, ’s ha ellenök hatóságilag 
mitsem inditnak meg, az itteni járás veszélyesb leend, mint a’ 
Bakonyban. Tanukat állíthatnánk elő, kik megbizonyitsák, hogy 
minden éjjel az ez utczában most épülő ház állása alatt pislog e- 
gyike e’ gazembereknek. Ajánljuk őt a’ rend barátinak.

Eisele és Beisele hires utaspár bizonyos színháznak igen jó 
szolgálatot tőn, mert egyik pénzkezelőjét gazdálkodásiban mu
latságosan meglep ék. Most húson várja a’ superrevisiót ’s a’ju
talmat kezelésiért. Budán pedig—mint hallik—egy kötelezvény 
hamisítót fogtak el. Szépen haladunk a’ vagyonosodásban; ’s ki 
mondja még aztán, hogy kihaltak a’merész férfiak!?

Pestnek egyik kártyabarlangját véletlenül meglátogatá egy 
commissarius,’s mi hallatlan! a’hazard-bankot tüstint el is kobzá; 
mire az asztaltulajdonos egész őszinteséggel igy szólitá meg a’ 
foglalót: „Commissarius ur! reméljem csak vet a’ pörsölyömbc, 
miután első látogatásával is illy nagy öszszeggel r e t i r á l t ! “

Czegléden lakik egy úri ember, ki nagy mulatságát leli ab
ban, ha nem létező nevek alatt Pestre levelet küldözhet postán, 
így legközelebb is N y e l d ő c z e  é s N y a k d e r e s i  uraknak 
irt, illy czimekkel: „cum triangulato petaso coronato, nec non 
aureis calcanbus donato domino“ (három szegletü kalappal 
koronázott ’s arany sarkantyúkkal megajándékozott urnák). — 
Csodáljuk, hogy a’ postások e’nevetséges czimekből nem isme
rik meg a’ kincstár ellenségét.

Furcsák némelly ujsághordató urak! egyik csizmadiájának 
utasításul adá, hogy az általa megrendelt sarut vigye a’ szerkesz
tő hivatalba, honnan neki majd az újságban elküldik. A’ megbí
zás természetesen még úgy sem teljesittethetett, mint a’ levélbeli 
rákokkal történl.Egy másik pedig azt kívánta, hogy számára na
gyobb bötükkel küldessék a’ lap, mivel szemei aratás óta meg
gyöngültek.—Illyenek előtt a’ postai és nyomdai viszonyok alig
ha isméretesek.

, Megjelent a’ ,,H o n ie ány  ok k ö n y v  e“ IILfüzete isRösz- 
ler Ágnes és Oroszhegyi Józsa szerkesztése alatt. Ajánljuk a’ 
könyvet hölgyeinknek; különösen az anyák méltassák figyelem
re a’ vállalatot, melly a’ női hivatás és isméretkör kellő fölfo
gására szándékszik vezérleni a’magyar hölgyvilágot.

Eötvös „Ma g y a r o r sz ág  1514ben“ czimü regénye is 
be fejeztetett. A’ tanulságos regény kedves olvasványul szolgál 
minden magyarnak.—Hölgyeink főkép hazai történetünk egyik 
jelentékes évét, a’ nagyszerű parasztlázadási szomorujátékot 
e’ műből élvezve tanulhatják meg,— a’ 8—és 9ik kötet megjelent 
’s minden könyvkereskedésben kapható.—

Múlt napok egyikén a’ színháztéren egy pincze kigyuladt, ’s 
leginkább olaj és bor lettek volna lángmartalék. A’borfogyasztó 
egyesület e’ csapásra három napos gyásztöltött.

A’ társasági bálokat egyremásra tervezgetik. A’ jogászok 
márodavitaták az ügyet, hogy jő vő hónap elején csakugyan meg- 
tánczoltatják vendégeiket.Az orvosnövendékek még folyvást dis
putáinak, annyiban állapodhattak csak meg, hogy a’ gyógysze
részeket és sebészeket, barmászokat, fogászokat, borbélyokat, és 
fodrászokat simpliciter kizárják mulatságjokból; mert mint 
mondják, az orvosi kar hitele csak így tartatik fen. Helyesen! 
magyar természet; másban ’s nem magunkban keresni a’ bajt. 
—Az izraeliták között magyarság-terjesztő társulat is rendezend 
egy bált kisdedovója fölsegéllésére, nemkülönben a’ kereskedői 
segédek is adnak egy s z e r e n  é>s er- é v e s  vigalmat ápoldájok 
fölszerelése végett. Lesz tehát elég dinomdánom!

Múlt héten F ü r e d y j u t a l o m  j á t é k á u l  végre szín
padra kerüli az ,,Á cs és ez á r “ czimü 3 felvonásos vig opera. 
A’ darabban a’ jutalmazott énekelt leggyöngébben, B e n z a ,  
H o 11 ó s y C. és W o 1 f azonban jeles játékuk és szép dallamaik 
által igen jól mulattaták a’ számos közönséget. A’ megmaradt 
tánczszemélvzeti háromság is kitett magáért, sőt a’ karzat ma
gas kivánatara ismételniük is kelle ugrándozásaikat: alkalmasint 
megtetszett a’ közönségnek, hogy egyik tánezosnő lábikráját a’

Hirharangélezeskedései meghizlalák.—„A’k é t an y  a g y e r 
me k e “ czimü látványos franczia darab fölött mond ott Ítéle
tünk egy szép aszszonyságot ránk haragított, csupán azért, hogy 
mi kaczagni merészlénk, midőn ő könyekre olvadott. Ezennel 
ünnepélyes bocsánatot kérünk, ’s Ígérjük, nehogy könyes mu
latságát megzavarjuk, az illető darab előadására soha sem me
gyünk el.—

Ad v o c e m a s z s z o n y s á g !  Egy főrangú hölgy egyik 
barátunktól kérdezősködék , hogy a’ „S z é p 'ek k ö n y v e , “ 
mellyhez ő 200 pengő forinttal járult, mikor diszesitendi pipere 
asztalát? Kérdezett barátunk nem felelhetvén, hozzánk folyamo
dott fölvilágositás végett,mire egyebet nem válaszolhatánk,mint, 
hogy mi sem tudunk erre felelni. Ki a’ dologról bővebb tudo
mást szerezhetett, ám vigasztalja meg a’ nyugtalan kérdezős- 
ködőt. —

Havi és Szabó külföldön utazó magyar dal és tánezostársa- 
sága Brüsselben mulat. Róla a| lapok sok dicséretest mondanak.

Azon vtanácsi végzés, miszerint az ebek csak szájkosárral 
jelenhetnek meg nyilványos helyeken: sok aggszüzet veszélyes 
szomorúságba ejtett, kiket megvigasztalni csak házasulandó fia
tal uracsok volnának e’ hoszszu farsangon képesek. — Experto 
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K Ü L F Ö L D .
SPANYOLORSZÁG. Izabella királynő, miután idegzete 

többszörös görcsrohamok által meggyöngült, dec. 31 dikei 
délután hirtelen szédüléstől meglepetve, földre rogyott ’s 
csak két óra múlva téritették őt az orvosok erőködései ma
gához eszméletlen állapotából. Színház után, hova minden 
viszszatartóztatás daczára elment, ismét szenvedő állapotba 
sülyedt. A’ franczia követ Krisztina királynéval értekezvén 
azonnal gyors futárt küldött Párizsba.

ANGLIA. Nagy figyelmet gerjeszt most az országban 
Wellington herczeg egy levele sir John Burgoyne vezérőr
nagyhoz az ország védelmeztetése iránt. A’ levél még múlt 
évi január hónapban Íratott ’s csak most bocsáttatott közre. 
Az ebben ajánlott védelmi eszközök igen egyszerűek ’s al- 
kolványosak, ’s csak a’ köllségpont iránt fordulhat elő némi 
kétség. A’ herczeg kivánata: 150 ezer főnyi polgárkatona
ság fölállittatása ’s ugyanannyira szaporítása a’ rendes had
seregnek, mi a’ hadi költségvetést csak 400 ezer fonttal 
emelendi.

FRANCZIAORSZÁG. A’ munkálatok az elysée-bour-
boni palotában, mellynek belseje Abdelkader ’s családja el
fogadására részint keleties modorban rendezendő, bizonyít
ja, hogy az aráb főnök érkezését a’ fővárosban mindeneset
re várják. Aumale hg rendelete következtében azon helyen, 
hol Abdelkader először találkozott Lamoriciére tábornokkal, 
egy obehszk alakú lobor (pyramis)fog felállittatni.

Cabet a’ ,Populaire‘ szerkesztője elfogatott’s papiro
sai zár alá tétettek. Épen Londonból tért viszsza, hol egy 
szerződést kötött Amerikábani gyarmatosításra. A’vád tilal
mas öszszeköttetés ’s nyerészkedésre vonatkozik. Cabet ez 
ellen hevesen tiltakozik a’ lapokban.

Isméikét vádper készül tisztviselők ellen. Egyik bizo
nyos becsületrendi hivatalnokot illet, ki állítólag mintegy20 
ezer frankot sikkasztott el azon pénzből, melly a’ becsület
rend szűkölködő lovagai fölsegéllésére van szánva; másik 
Toulon legtekinlélyesb jegyzőinek egyike ellen—szinte sik
kasztás és hamisítás miatt intéztetik.

I847dik évben a’francziaországi esküttszékek 67 ha- 
lálitéletet mondtak. Ezen elítéltek közül 43gyilkosság, 8 lo
pás és öles, 5 mérgezés, 4 atyagyilkosság, 3 gyermekgyil
kolás, 3 gyújtogatás ’s 1 agyoniités és sebesités miatt ke
rült a’ vérpadra.

OLASZORSZÁG. A’ toscanai nagyherczegség, miután 
tapasztalá, hogy az igen hoszszu szolgálatidő sokat viszsza- 
tartóztat a’ katonaságba lépéstől, a’hadszolgálati időt 3 évre 
csökkenté. Minden, ki szabadon Íratja be magát a’ gyalogsági 
sorokba, 60 lírát kap toborzópénzül’s önkéntes szolgálati évei 
beszámíttatnak katonai kötelességébe.

SCHWEIZ. A’ zürichi kormánytanács gislikoni győ
ző, Ziegler ezredes viszszatérését ’s Zwingli fegyvereinek, 
mellyek az ezredesnek a’ luzerni fegyvertárból az ottani kor
mány parancsára kiadattak, viszszahelyeztetését nagyszerű 
ünnepélylyeljan. 13kán készüle megüllni.— A’ freiburgi i- 
deiglenes kormány bünfeledéstvala hirdetendő, mellyhez a- 
zonban ollyatén föltétel köttetett, hogy a’ külön szövetség fő 
okozóji 1 ,200 ,000  franknyi adót fizessenek ’s ezért egymás 
irányában kezesek legyenek. A’ luzerni kormány három bu
kott kormánytagot fogatott el.

10ik szám. É R T E S Í T Ő . 1848.
-f Tudósítás a’ magyar nemzeti museum tárgyában.

Ö cs. kir. főherczegsége szeretve tisztelt fönséges nádorunk közelebbi magas rendelete 
vetkezlében a’m. n. museum gyűjteményei nyilványos szemlélhetésükre nézve addig is, miga- 
: tökélyesen rendezhetők lesznek f. é.januar 24től kezdve következő ideiglenes napi rend 
zatik folyamatba: 1) A’ közönség részére jelenleg megnyitható gyűjtemények (ünnep és va
slapokat kivéve) naponként délelőtti 9. órától kezdve 1 óráig állnak nyitva,és pedig hétfőn ’s 
itörtökön a’ kincstár, pénz’s régiség-gyűjtemény, szerdán és szombaton a’ képtár; 2or)á’köz- 
imléletre meghatározott idő kezdete ’s vége a’ m. n. museum belső udvarán alkalmazott 
-ang meghúzásával adatik mindenkinek tudtára; — 3or) Nap és esernyőket, botokat, kar

dokat, vagy más bármi nemű fegyvereket a’ gyűjtemény-termekbe bevinni tilos lévén, azokat 
visszajötlükig a’t. rz.a’ kapusnál hagyják letéve. 4er) Szüléjük vagy fölvigyázójok nélkül meg
jelenő’s 10 éves korukat fölül nem haladó gyermekek valamint iskolai könyveikkel jövő ta
nulók (ha csak könyveiket a’ kapusnál nem hagyják) a’ gyiijfeménytermekbe nem bocsátha
tók. 5ör) Valamint mindenkinek figyelmébe ajánltatik az épület és termekben föntartandó tisz
taság megőrzése: úgy különösen kéretnek a’ t. ez. látogatók, hogy a’ kiállított tárgyakhoz ne 
nyúljanak, a’ termekben különválva ne járjanak, hanem az illető vezető mellett maradjanak

K iih iuy i Á goston , a’ magyar nemzeti museum igazgatója.
D u n a v i z á l l á s :  Budán, jan. 2Ukán 3' 8" 0 "  az 0 fölött.

H C ^ T á rsa  lkod ónk 3dik száma (január 23kán( fog megjelenni.
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~ . «i r vi ! 7 p r ' t i V i n u n L.n i , „-cár.,in k pádon és csütörtökön; a’ T á r s a l k o d ó  pétiig pénteken, mindegyik minden ízben egyegy ivén. Előfizethetni helyben a’ szer- 
Megj eni k minden heten ‘ j ‘ , vf’haz első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokra kíván-
keS*to ,  kiadó 1 ^ 0  » § £  M M  • ’ *  ^ l . ó b e n  in d eo W o  hird..vény fölvétetik ■, pontokon és jutányoson közöl,étik. '

Előfizetni elkésteknek teljes szánni példánynyal szolgálhat még a’ s z e r k e s z t ő s é g .

látások lehetnek számunkra?— szóval mit nyerünk azon áldó-FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Névmagyarilás. Mit reméll- 
jünk az 1848:k esztendőtől ? O r s z á g g y ű l é s :  kerületi tanácskozá
sok bevégzése a’ honosítási t.javaslat fölött; indítvány a’csoportos be
vándorlások meggátlására. — F ő r e n d i  t á b l a :  hitelesítése a’ köz
teherviselés ügyében kelt főrendi viszoniizenetnek T ö r v é n y h a t ó 
s á g o k  : Zalamegye közgyűlése ; igazságszolgáltatás Biharban; felvi
lágosítás a’ II. András korabeli zsidóügyben.)

Kü l f ö l d .  (Amerika, Spanyolország, Anglia, Francziaország, 0- 
laszország, Oláhország )

É r t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Ő cs. ’s ap. kir. felsége Mi l t e n b e r g  e r  Mi kl ós  és 

S c h n e l l e r  Antal nemességre emelt tolnamegyei tb.biráknak 
vezetéknevük éspedig az elsőnek Mi l t ényi r e ,  a’ második
nak S e 1 é n y ire változtathatását legkegy. megengedni méltóz-
tatolt. —■ .

.1 ed 1 i c sk a N. a’ kuczelai vám- és harminczadhivatalnal
ellenőr meghalálozott.

Mit remélljünk az 1848dik ész t tő l ?
Az őskori nemzetek jósokat bírlak, kik velük az ég in

téseit közölvén, egyszersmind jövendő sorsukra figyelmezte- 
ték őket, ’s előre kimondák vesztük vagy boldogulásokat. A’ 
nép isten-iblette jóstehetséget tulajdonba nekik, mert elég 
hanyag volt sorsáról önmaga gondolkozni’s megakadályoz- 
tatásáról annak, mit könnyen legegyszerűbb észszel belát
hatott volna, ha gondos szemmel vizsgálja végig állapotát.

Midőn bizonyos dologban a’ stádiumok oda fejlődnek, 
hogy a’ határ, mellybe az átlép, megerőtelés nélkül tisztán 
látható, nem kívántatik pythiai lélek a’ történendók előre 
mondására,— helyes körülménytudással párosult öszszeha- 
sonlitás megfejt mindent sokszor egy pillanatra. Volt Izrael 
népének nem egyillyetén korszaka— ’s honfiait, kik őt sor
sára figyelmeztetők, mégis magasabb, jövendőlátó lények
ként tiszteié.

Ennek oka részint abban keresendő, mivel a’nép csa
ládias szerkezet formáji közt élvén, írott törvények hiányá
ban, élő szóval vezettetett, ’snyilványos élete fejleményit ke- 
vesenkisérvén őrfigyelemmel, ha ezek aztán a’ fönálló kö
rülmények ’s viszonyok eredvényit előre láták ’s kijelenték: 
tisztelt jósokul állának a’ többiek fölött.

De találtatnak köztök tagadhatlanul ollyanok is, kiknek 
hazájok sorsa fölötti fájdalmokban keserű hangokat adott aj
kaikra az ég— távol jövendők igazságát rejlőket magokban 
’s ezek aztán a’ valódi látnokok.

Sem agyunkat nem érezzük hasonló égi fénytől meg- 
világittatva, sem hazánk állapotát nem látjuk azonban olly 
ponton, honnan jövőjére biztosan következtethetnénk, mind 
a’ mellett természetes formák közt, békés kifejlődés nyomán 
reméllhető legközelebb fejleményeit átalakulási processu- 
sunknak egykét vonással rajzolni bátorkodunk.

Mit reméllhetünktehát az l848dik  esztendőtől?
Ha reményinket ohajtásinkhoz mérnök, akkor pilla

nat alatt fölvirágoznék a’ bon, hir és dicsőség, hatalom és 
jóllét nimbuszától körülsugároztatva; de nekünk óhajtások
kal is csak a’ lehetőség határáig szabad terjeszkednünk, ’s 
reményinknapja gyakrabban a’ felhők mögött, mint tiszta 
föllegtelen égen mutatkozik.

Immost nyilványitott óhajtásunk teljesülése munkatel
jes évek— tán még századok müve; taglalgatásunk tárgya 
pedig csak az előttünk álló legközelebb idő ’s névszerint : 
vájjon miilyen eredvényeilehetneka’jelen eszt.nek azon eset
ben, ha az országgyűlés például még néhány hónapig tar
tana— közelgésében a’törvény által megállapítandó éven- 
kinti hongyüléshez ?

Uraim ! ez eset lehetséges és elkészülve kell lennünk 
reá, máris hiresztelé egy külföldi lap, hogy országgyűlésünk 
nemsokára feloszlik; de noha légből kapott állításnak bélye
gezzük e’ hirt, és sokkal nagyobb tisztelettel viseltetünk a’ 
kormány iránt, semhogy ollyast mernénk föltenni róla , 
miszerint csak puszta megnyitási ’s berekesztési szertartá
sokra hivatta volna öszsze meszsze tájakról ’s nagy költség 
mellett a’ tanácskozó honatyákat: mégis történhető, hogy az 
évenkénti országgyűlés tán keresztül menendvén, a’ mosta
ni szokottnál rövidebb leszen, ’s erre a’ kormány előleg fi- 
gyelmeztetendi is az ország Rendéit.

Ez esetben legfőbb munkásságot igénylend a’ tanács
kozó két testülettől a’ haza érdeke; ’s ha azok minden ere
jűket megfeszitendik, munkálataikat a’ mostani körülmények 
közt lehető legnagyobbmértékben reméllhető egyezségi szel
lem lengendi át, a’ törvényalkotás végstafiiumán micsoda ki-

zatért, mellyet az ország mind pénz mind időben tesz, jobblé
tének előmozdítása végeit?

Előre nyilványitjuk, miszerint gyanúsítani senkit nem a- 
karunk, és valamint nem hárítjuk a’ történhető sikeretlenség 
okát egy részrőla’ kormánypártra,úgy nem vádoljuk másról 
az ellenzéket sem, mintha legszebb obajtásinak megbuktatója 
netalán ő maga fogna majd lenni.

Csak megelőzni nem akarjuk a’ bíráló szerepet;—  ha 
majd zátonyra kerül egy’smás, mi haladásunk nélkülözhetet
len föltétele,találtatni fog őszinte keblű hazafi,szózatot eme
lendő az elnyomott jó ügy igazsága melleit, és találtatni fog 
Clio papjaiból, ki a’ bűnösöket ennek itélőszéke elé vigye, 
neveik bélyegeztetéseül.

Ki kellett nézetinket’s azt a’ mi szivünket nyomta, mon
danunk, mielőtt kitűzött kérdésünkre válaszolnánk.

Vegyük most legelői a’ kir. előadásokat.
A’ nádorválasztás dicsősége még a’ múlt évet illeti, a’ 

jelen már csak a’ bon dicsőített elhunytának érdemei meg
örökítését követeli a’ nemzet loyalitásától ’s ez nem is fog el
maradni.

A’ nép egyik legsulyosb terhének —  „élte mérgezőjé
nek“ —  a’ katonai szállásolás és élelmezés pénzzel megvál- 
tatása, miután e’ tárgyban az országos határzat úgyszólván 
már bizonyos ’s a’ javaslat ez úttal a’ kormánytól eredt,egyike 
leend a’ jelen országgyűlés jótékony végzeményinek.

A’ sz. kir. városok ügye, részint czélszerü módosításai
val a’ kormánytervnek, részint enyhítése vagy mellőzésével a’ 
kk. ésrr. némelly föltételeinek, szinte törvényes alapot nye- 
rend hihetőleg,,alapot4 említünk csak, mert attól tartunk,hogy 
e’ kérdés nem fog még most egész terjedelmében ’s minden 
részleteiben eldöntetni.Vajba csalódnánk! de a’ városok tö
kéletes belrendezése sok sarkalatos dolgot érint meg, mellyek 
körül még erős küzdések lesznek. Erre vonatkozó elveiből az 
alsó tábla nem egyet lesz kénytelen még a’ jelen ország
gyűlésen feláldozni. Ez az, mit a’ kir. előadások „ok- és idő
szerű kifejlődésnek44 neveznek. A’ szavazatszám iránt hama
rabb fognak egyesülésre jutni. —  Az egyházi rend sza
vazata tárgyalásához a’ rendek aligha kezdenek, mert ellő— 
röltetését nem reméllhetik, bővítését nem pártolandják. •—  A’ 
kerületek rendezésére úgy jő a’ sor, ha idő marad a’ váro
sokéból. —

Ha csak azon szellem, mellyben az ősiség ’s örökvált- 
ság fölött két jeles bírói tekintély nyilatkozott, fogna is a’ felső 
tábla részéről kezet az alsó táblával, lörvényeredvényre biz
tosabb kilátásunk lehetne,mint megcsökönyülése mellett azon 
elveknek, mellyek e’ tekintetben a’ két táblánál egymásra ka- 
ezérkodnak.

Az ősiségikérdéstisztába’s rendbe hozatala maga majd 
egy rövid országgyűlést kíván, értetvén ugyanis, miszerint 
a’ vele közel öszszeköttetésben levő mellékkérdések hasonlag 
eldöntessenek; névszerint a’ birtokviszonyok rendeztessenek, 
az e’ tárgybani perlekedés szabályoztassék, telekkönyvek be
hozassanak ’stb.

Az örökváltságra, ha hitelbank alkoltatik ’s ezzel mind 
a’ jobbágynak fizetési képessége mind a’földesurnak tőkebeli 
illetősége biztosittatik, kényszerítést határozni , hogy a’ 
föld egyáltaljában felszabadhassák,nem lenne czéltalan. Hlye
ién föltét alatt egész’s nem fél rendszabályt reméllhetni, az 
utóbbi fogván egy lépéssel tovább mozditni az ügyet mint 
most van. Gyökeres reformot kíván az ősiség is, de kötve 
hiszszük, hogy azt a’ folyó észt. müvei közé számíthassuk.

Kereskedési ’s vámviszonyaink rendeztetése, miután az 
alkudozandó felek számláji tudomásunk szerint olly nagyon 
különböznek egymástól, ’s azon felül az egyik olly jogot vi
tat, mellyet a’ másik erősen ostromol, roppant megfeszü- 
lésbe kerülend, ’s csak azon esetre fog létesülni, ha mind 
a’ két fél higgadtan alkudozik ’s egyikök jókora áldozato
kat tesz, akár látszatosak akár valóságosak legyenek ezek.

Annál több reményünk lehet azipart’s kereskedést előmoz
dító törvényekre, névszerint arra, hogy a’ közlekedési esz
közök javíttassanak, szaporiltassanak, a’ kereskedés ’s ipar 
törvényes ótalom alá vétessék ’s gyümölcsei biztosíttassa
nak; az olly üdvösen működő iparegyesület hazaűui törek
vései méltányoltassanak ’s pártoltassanak ’stb.

Nemkülönben az 1836. évi 2 ld ik  törvényezikk vég
rehajtása iránti sikeres intézkedés egy részről a’ mint való
színű, más részről úgy nemcsak kívánatos, hanem szükséges

is, annak tanúsítására, hogy a’ kormány, daczára minden ag- 
godalmi ’s kétségeinek, miután ezeket eloszlatva találandja, 
kész a’ már egyszer meghozott törvényt végrehajtani, vala
mint hogy a’ nemzet ezt tekintélyének egész súlyával sür
getni ’s törvényei tiszleltetést eszközleni pillanatig sem mu
lasztja el.

Czél- és korszerű büntető ’s javitő törvénykönyv ki
dolgozására, jóllehet e’ tárgyban már országos választvá- 
nyi munkálat, ’s ennek egy harmada fölött országos rendi 
megállapodás létezik, mégis tetemes idő fog még kivántat- 
n i ; mindazáltal ama harmadrészre —  a’ javító rendszerre, 
mellynek szüksége naponkint kiáltóbb, királyi megerősítést 
legelői ’s biztosan reméllünk. —  Ezen kívül

Az adó nagyszerű kérdése lesz a’ jelen országgyűlési 
küzdések egyik legkitűnőbb czélpontja, de e’ keserű almába 
harapástól sok finnyás gyomor fog még vonakodni ’s igen 
örvendenénk, ha sikerülne jóslatunk, miszerint a’ háziadót 
leemelvén a’nép vállairól, a’ közös teherviselés elvének ki
mondása mellett or.gos pénztárt is alakítsunk,melly födozze 
legfőbb szükségeinket.

Honosítási törvényre miilyen szükségünk, ollyan biz
tos kilátásunk.

Magyar nyelv ’s nemzetiség tekintetében is hihetőleg 
teljesülendnek a’ nemzet vágyai, miszerint erre nézve nem 
marad több intézkedendője.

Hátravan: népnevelés, bányászat, földművelés és szá
mos egyéb tárgy, mellyek iránt mindazáltal korszerű intéz
kedéseket alkotni egy rövid országgyűlés alatt, legjobb a- 
karat ’s fáradhatatlan munkásság mellett sem lehetséges.

Sérelmi téren nem fogunk meszszire haladni ’s adja 
isten, hogy ne ez legyen oka majd a’ jelen esztendő ered- 
vénytelen lefolyásának. S. A.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
37ik k e r ü l .  ü l é s  január 17kén reg. 9 V2 órakor, 

elnökök: A mb r ó Antal (Bars) és S eh  né e László (Heves) 
jegyző A s z t a l o s  Pál, tárgy: honosítási és a’ külföldiekről 
szóló t.javaslat folytatása. A m b r  ó Antal elnök üdvözölvén 
a’ rrket, a’ napi renden levő tárgyra híja fel a’ rr. figyel
mét. A s z t a l o s  Pál jegyző olvassa a’ honosítási ’s külföl
diekről szóló t.javaslat 23ikszakaszát, mellyre B ó n i s Samu 
(Szabolcs) fölszólalt ’s kijelenti: miképen a’ szakasz második 
pontját ki óhajtaná a’ szerkezetből hagyatni, mert úgymond 
ha ezen törvény meg fog maradni, azon esetre igen sokan 
fognak betódulni magyar ezredekbe ’s ezen módosítás el is 
fogadtatott. —  S c h n é e László elnök a’ szabolcsi módo
sítást ugyanazon oknál fogva, mellyet Szabolcs érdemes kö
vete előadott, szinte pártolja. —  A m b r  ó Antal elnök azon 
kérdést terjeszti elő: elfogadtatik é a’ szabolcsi módosítás? 
Általányos felelettel elfogadtatott.

As z t a l  os  Pál jegyző olvassa a’ 24ik St, mellyre B a- 
c h ó Lajos (Trencsénym.) kijelenti, mikép nagyon szeretné, 
ha a’ szerkezetből a’ „ g y á r a k b a n  d o l g o z n a k 44 kiha
gyatnék, mert úgymond akkor a’ magyarok szorittatnának 
ki gyárainkból, szinteilly értelemben nyilatkozott K á r  o l yi  
István (Pest város) kijelentvén, hogy nem kell ám gondol
nunk, hogy a’ külföldiek sok hasznos gyárt állítanak fel ha
zánkban, a’ pesti gőzmalom Mosony megye nagykövetének 
országosan elismert hazafiul buzgalma ’s hatályos fáradozá
sai után állíttatott fel társaság által részvények utján, hol is az 
építőmester Them semmivel sem érdemel több dicsőséget, 
mint bármellyik részvényes tagja e’ társaságnak, mert ő is 
egy volt a’ részvényes tagok közül, fáradságának pedig a- 
zonkiviil is megkapta illő jutalmát,ezek szerint tehát nem é r
demlik meg a’ külföldiek a’ 10 évi adómentességet, ha csak 
velamelly különös hasznos találványnyal nem gazdagítják 
honunkat, sőt szóló még azon esetben sem szeretné a’ kül
földieket honfiainkkal egy kategóriába tétetni. Ugyanazért 
óhajtaná a’szerkezetből a’ 10 éves adómentességet kihagyat
ni. —  S z i n t a y  János (Bereg) a’ 10 éves adómentességet 
szinte szeretné a’ szerkezetből kihagyatni —  azonban

A sztalosPáljegyző épen ellenkezőleg vélekedik Pest 
követével, mert ő úgymond a’ külföldi gyárosakat, műiparo
sakat megtelepedésükben nemcsak megszorítani, vagy épen 
gátolni legtávolabbról sem akarja, sőt kívánja azoknak beköl- 
tözési ugyszintemegtelepitésikörülményitlehető leglágyabb- 
nak,legkedvezőbbnek határoztatni,mert úgymond azokra ha
zánknak tagadhatatlan szüksége van.

H u n k á r  Antal (Veszprém) Szinte óhajtaná,hogy a
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külföldiek beköltözési és megtelepedési föltételeik mentői ked
vezőbbek legyenek,mert hisz úgymond, ki merné tagadni,hogy 
a’ műiparosoknak ’s jó mesterembereknek majd minden eu
rópai nemzetekközt legnagyobb szűkében vagyunk, itten több 
példát hoz fel szóló, nevezetesen úgymond, sokszor kérdezte 
a’ vashámorokban: mi lehet annak oka, hogy a’ magyarországi 
hámorokban nem tudnak jó kaszát csinálni? ’s azon feleletet 
kapta: azért, mert Magyarországnak nincsenek emberei, kik a’ 
vasat úgy kidolgoznák, mint például Angliában, bár a’ materia 
itt is csak olly jó mint ott, ezeknél fogva a’ szerkezetet pártolja.

S z e n t k i r á l y i  M. (Pest) Helyesnek látja a’ 24ik §ban 
foglalt kedvezvényeket a’ külföldiektől meg nem tagadtatni, 
egyébiránt azon véleményben van, hogy ezen kitételnek a’ 
honosítási törvények közt semmi helye nincs —  L ón y a y  G. 
(Zemplén) a’ megtelepedett külföldieket semmikép sem kí
vánja adó alól fölmentetni. B ó n i s S. (Szabolcs) Úgy szeretné 
módosíttatni hogy: „m inden vagyonától, élelem ’s kereseti 
módtól“ ’stb. ’s ez minden észrevétel nélkül elfogadtatott.

A’ „igyárakban dolgoznak“ a’ szabolcsi módosítás
sal kimaradt. —

S z e n t i v á n y i  K. (Gömör) előadja, mikép közös ta
pasztalásból tudjuk, hogy Magyarországban milly karban áll 
a’ gyár és műipar élete,’s ezt nem is akarja hoszszabban leírni. 
Magyarországnak tán egy megyéjében sem fejlett még ki an
nyira a’ gyár és műipar világa, mint Gömör vmegyében s azért 
az elégig még ott sem fejlett ki —  hát még a’ többi megyében 
milly gyenge lábon állanak a’ gyárak! ezt a’ tek. rr. igen böl
csen tudják ’s azért a’ megtelepedés föltételeit egyáltalában
nem szeretné megszorittatni.

L ó n y a y  Meny. (Beregm. k.) kijelenti azon vélemé
nyét, miszerint ha már a’ külföldi beköltöztek minden teher 
alól fölmentetnek is, de a’ házi adó alól őket fölmenteni sem
mikép sem lehet.—  Ke n d e  Zsig. (Szatmárm.k.) előadja: mi 
kép Magyarországban minden osztályok közt a’ földmivelő 
osztályról van legkevésbbé gondoskodva törvény által, ó ré 
széről egyáltalában nem egyezhetik azon túlságos kedvezvé- 
nyekbe, mellyekkel a’ műiparos és gyáros osztály honunk
ban részesülend— de nem is látja annak olly nagy szükségét, 
mert úgymond Magyarországban valamire való mesterember, 
vagy gyáros nem is beszél alól 30 percentnél ’s ezt sőt többet 
is nyer; egyedül a’ földmivelő osztály az, mellynek csak 2 -  
vagy 3percentje is alig alig van biztosítva; pedig a’ törvény- 
hozás méltó figyelmét ez mindenek közt leginkább m egér- 
demlené, mert valamint legnépesebb lévén legtöbb lakost 
foglalkodtat,ugy szinte tagadhatlanul leghasznosabb legszük
ségesebb ’s legelkerülhetetlenebb osztálya a’ nemzetnek; u - 
gyanazért nem látja helyesnek a’ külföldieket adómentesiteni.

A s z t a l o s  Pál (jegyző) olvassa a’ 25k §ust,mellyre
O l g y a y  Titusz (Pozsonym. k.) indítványozza, hogy 

ezen egész §us maradjonki a’szerkezetből,mert az a’ 2 lik - 
ben a’ nélkül is egészen ben foglaltatik ’s ezen inditványmin- 
den észrevétel nélkül elfogadtatott.

As z t a l o  s Pál (jegyző) olvassa a’ 26ik §ot, melly
nek 2ik pontjára—  S z l u h a  Imre (jászkun k.) azon észre
vételét jelenti,mikép az ottan kitett hadnagyok a’ jászkun ke
rületben nem tisztviselők, hanem csak előfog^at—kiállító vagy 
levélhordói kötelességeket teljesitnek; a’ hajdú kerületben 
pedig a’ hadnagyok városi főtisztviselők lévén elnökei vala
mint a’ rendezett városi tanácsoknak, úgy a’ közgyűléseknek 
is, ennélfogva a’ szerkezetben kitett hadnagyok kitételt mó
dosíttatni kívánja,’s ez azonnal „ k a p i t á n y o k r a “ módo
síttatott. —

A s zt a l o s Pál jegyző olvassa a’ 27dik §ust, melly
nek 2dik pontjára nézve B őn is  Samu (Szabolcs) felhija a’ 
rrk ügyeimét, mikép szükségesnek látná abban világosan ki
magyarázni a’személyes képességet’s kívánná hogyezcsu- 
pán „ s z e r z ő d é s i  é s  r en de l  kéz  é s i “ legyen. A s z 
t a l  o s Pál jegyző olvassa a’ 28dik §ust,melly észrevétel nél
kül, valamint a’ 29ikés 30ikkevés módosítással elfogadtat
tak.—Ezek után Sz e m e r e  Bertalan (Borsod) miután ta
pasztalásból tudja, hogy a’ honunkban eddig megtelepedett 
külföldiek soha sem simultak nemzetiségünkhöz, sőt az ellen 
mindig a’ legengesztelhetetlenebb gyűlöletet ’s antipathiát 
táplálták keblükben, egy indítványt ajánl a’ rrek ügyeimébe, 
(közlendjük)mellyben t.vénnyé szeretné állapítani,hogy nem
zetiségűink veszélyeztetése elkerülése tekintetéből senkinek a’ 
külföldről sem egyenkinf,sem csoportonkint K) családon fö
lül honunkba bevándorolni ’s megtelepedni ne legyen sza
bad. Ha úgymond szónok a’ németnek vagy tótnak érdeké
ben áll nemzetiségöketterjeszteni, nekünk magyaroknak azt 
szilárdítani kétszerezett kötelességünk, ’s azt veszélyeztet
nünk még a’gyár és ipar fölvirágzásának rovására sem sza
bad ’s errül szóló indítványát fölolvasta, mire B ó n i s(Szab.) 
úgy kívánja csak módosíttatnia’ borsodi indítványt, hogy a’ 
beköltözés és megtelepedés a’ moldvai csángó magyarokra 
ne értessék,’s hogy azok mindenkor egyenkint, vagy cso
portokban szabadon és minden legkissebb szorítás nélkül jö 
hessenek be. Ez értelemben S z e n t k i r á l y i  M.(Pest)szin- 
le szükségesnek látná, ha a’ kormány a’ bányai hivatalok és

szolgálatokra magyarokat használna, nem pedig mint eddig 
külföldiekkel árasztotta el azon helyeket, ó részéről a’ kül
földiek gyarmatosítását, legyen az egyenkint vagy csopor
tonkint,mindenkép ellenzi, mert abból csak mindig veszély 
fenyegetheti nemzetiségünket, ezeknélfogva Borsodotpártol- 
ja. —  Bi r ó  Imre (Arad) szinte nemcsak károsnak,de egy
szersmind veszedelmesnek találja a’ külföldiek csoportos be- 
tódulását’s Borsodot pártolja. Páz m án dy D. (Komárom). 
Nem lehetvén nem pártolni a’ borsodi indítványt, csak azon 
módosítással szeretne hozzájárulni, hogy vége a’ 10 család 
iránt maradjon ki.

Sze n t i vá ny i  K. (Gömör) előadván, miszerint vannak 
emberek Németországban —  kik Magyarországra különösen 
speculálnak —  vannak Némethonban irók és pedig liberális 
szellemű irók, kik az ausztriai kormányt, ha Magyarországra, 
vagy épen nemzetiségére valamelly reánk nézve üdvös lépést 
tesz, vagy concessiót ad,könyveikben, lapjaikban a’ legepésb 
szavakkal fakadnak ki kárhoztatva azt tettéért, fontosnak látja 
e’ tárgyat annyira, hogy erre nézve egy különös választványt 
szeretne kineveztetni. T a r n ó c z y  Káz. (Nyitra) azon óhaj
tását nyilványitja, miszerint azon külföldi mágnásoknak, kik 
bármelly saloni vagy társalgási ügyességük után magyar lányt 
vesznek el nőül, a’ főrdi táblán helyök és szavazatjoguk ne le
gyen ;—  egyébiránt Borsodot pártolja.

Jus t h  József (Turócz) Szintolly fontosnak tartja e’tá r- 
gyat, hogy azt illy hirtelenséggel elvégezni nem lehet ’s azért 
választványt kívánna e’ tárgyban kiküldeni, melly a’ pesti, bor
sodi és szabolcsi indítványból öszszevéve készitneegyt.javas- 
latot. B ó n i s  Samu (Szabolcs): Miután a’ honosítási és kül
földiekről szóló t.javaslat be van fejezve, jónak látná mindjárt 
hozzácsatolni az absentismusi törvényeket. Ezután

Gr. An d r ás s y Gyula (Zemplén) azon okból, nehogy 
ezen megállapított honosítási törvényink a’ külföldiek által ki
játszathassanak,még egy §ust indítványoz a’honosítási törvé
nyekhez ragasztatni, „mellyben azon külföldiekre, kik hazai 
álnév alatt fekvő birtokot szerezni merészlenek, a’ legszigo
rúbb büntetés mondassák ki; mire Bón i s  Samu (Szabolcs) 
javasolja,hogy azon esetben a’külföldi birtokos magyarországi 
javaiba fektetett egész summáját veszítse el, kinek pedig neve 
alatt ’s megegyezésével bírta,becsületvesztésselbüntettessék, 
’s a’ zempléni indítvány a’ szabolcsi módosítás mellett elfo
gadtatott. ’S ezzel a’ gyűlés eloszlott.

Főrendi tábla. (23d. o r s z .ü lé s )  jan. I8án kezdete 
déli 12 órakor. (Tárgy: közös teherviselés iránti válaszüze
net hitelesítése). Az ülés megnyittatásával Hu b a y  József 
itélőmester olvassa fel a’közös teherviselés iránti válaszüze
net szerkezetét.

N á d o r ő fens. „Proponálnám a’ mgos főrknek, hogy 
ezen szerkezetet Skint olvassák fel ismét,hogy annál könnyeb
ben lehessen reá megtenni az észrevételeket“ mi elfogad
tatván —  H ub  ay József itélőm. pontonkint olvassa fel a’ 
szerkezetet, mi közben gr. P á  l f f y  József, gr. De s s e wf f y  
Emil, T i h a n y i  Ferencz, gr. Bat t l iy á nyi  Lajos, gr. Sz é- 
c s e n  Antal, országbíró, gr. T e l e k i  László, b. V ay  Mik
lós, I. o no v i e s  József püsp. gr. A l m á s y  Móricz, S is 
ii o v i c s főisp. különféle szerkezeti módosításokat javasol
ván, a ’ szerkezet L o  no  v i e s  József püsp. gr. T e l e k i  
László, gr. A l m á s y  Móricz és utóbb n á d o r  őfenségé
nek elfogadott javaslatai szerint módosíttatott és igy hangzik:

Főrendi válasz a’ közös tehervise'és tárgyában. Ő cs. kir. 
főhgsége ’s a’ mélt. főrdek azt hiszik, hogy feladásukat teljesítik, 
ha a’ közszükségek födözése végett, a’ nemzet azon osztályainak, 
mellyek eddig rendes teherviseléstől mentesek voltak, illyen ter- 
hekbeni részesülését, a’ tek. kk. és rrkel közremunkálva, törvé
nyes intézkedések utján életbe léptetni ügyekeznek; minek már 
utóbbi országgyűlésen is bizonyságát adták, midőn közczélokra 
állandó pénzalap előállítását kívánva, egyszersmind nyilványiták, 
hogy az e’ végett alakítandó országos pénztárra, a’ közös teher
viselés elvének alkalmazását nem ellenzik, ’s erre nézve a’ tek. 
kk. és rrkel meg is egyeztek, ü  cs. kir. főhgsége ’s a’ mélt. főrdek 
most is úgy vannak meggyőződve, hogy a’ fenforgó kérdés elha
tározásánál, mellynek minden oldalróli szerfölött fontos voltát és 
jelentőségét a’ tek. kk. és rr. is elismerik,a’ szükséges alkotvány- 
szerü biztosítékok mellett, egyszersmind még más körülmények
re, jelesül a’rendes teherviseléstől eddig mentes osztályoknak az 
eddigi törvények ótalrna alatt kiíéjlett viszonyaikra is méltányos 
figyelmet kell foditani, ’s mennyire csak lehet eltávoztatni mind
azt, mi a’ közös teherviselés elvének a’ körülményekhez képesti 
tettleges alkalmazását hátráltathatná, vagy annak hibás alkalma
zása által a’ honnak felvirágoztatása tekintetében kívánt, és re
ménylett eredvények valósulását nehezítené.

Mindezek szem előtt tartását pedig annál mellőzhetlenebb- 
nek látják a’ mélt. főrdek, minél bizonyosabbnak tartják részükről 
is azt,hogy honunk jelen állapotában nem a’ szükségekhez a’for
rósok használását, hanem a’ forrásokhoz a’ szükségek fedezését 
kelletik mérsékelni.

Ezen nézetükből kimenve, a’ fens, főiig ’s a’ mélt. főrdek an
nak ez úttal is nyíl ványitása melleit: hogy a’ közös teherviselés el
vében megegyeznek ’s a’ törvényhozás föladását annak részletes 
alkalmazásában keresik, és a’ fizetésnek a’ tek. kk. és rr. üzene
tükben említett két, faját u.m a’ házi adót és országos pénztárt, 
ezen elv részletes alkalmazásánaktekintik;e’tárgybani érdemleges 
munkálkodás végett, egy országos választvány kiküldéséhez ré
szükről is örömest járulnak, a’nélkül, hogy a’választvány mun
kálkodásában az említett tárgyak közül egyiknek vagy másiknak

e l ő l e g e s e n  elsőbbséget kívánnának tulajdonítani. Miért is, 
az országos választványnak utasítás nélküli kiküldetését czélsze- 
rűbbnek látván, a’ tek. kk. és rr. üzenetükben említett közvetlen 
és közvetett—direct és indirect—kútfők előleges használata iránti 
utasítást is, e’ helyütt mellőzendőnek tartják; egyébiránt pedig 
mind a’fizetési kérdés egész öszvegének, mind a’nemesség eddigi 
tehermentesség ótalma alatt kifejlett anyagi állásának tekintetbe 
leendő vétele mellett, a’ tárgy iránti vég elhatározásukat, az orsz. 
választvány jelentésétől függesztik fel.

Ezek lévén a’ fens, főhgnek ’s a’ mélt. főrdeknek e’ tárgybani 
nézeteik, bizodalmasan felszólítják a’ tek. kk. és rrket, miszerint 
azokhoz részükről járulni szíveskedjenek.

N á d o r  ő fens. „Tessék itélőmester urnák a’ válasz
üzenetet legközelebb alkalommal átvinni a’ tek. rrkhez, és 
most az ülést eloszlatom. Jövő ülésben pedig felfogjuk ven
ni az örökváltság és a’ magyar nyelv ügyét.“  —  Ezzel a’ 
mai ülés d. u. l órakor eloszlott. —

T O R V É  NYII  AT Ó S Á GO K .
Z alan iegye. Zala-Egerszeg. Január 17 én rendkívüli 

közgyűlésre seregiének öszsze a’ megye rendei. —  Czélja e’ 
rendkívüli közgyűlésnek a’ követ urak által megküldött kerü
leti választvány munkálatinak tárgyalása,’s ezek nyomán pót
ló utasítás- adás volt.—  Jelesen a’ szabad kir. városok ren
dezését illetőleg Zala rendei oda utasítják követeiket: a’ me
nyire lehet akadályozzák a’főfelügyelők elfogadtatását’s ha ezt 
el nem érhetnék, csak a’ nagyobb rósz elkerüléséért egyez
zenek azok elfogadásába; a’ főfelügyelőket ugyan őfelsége 
nevezze, de a’ kir. városok által fölterjesztett egyedekből; a’ 
kir. városok követeinek választását a’ legszélesebb alapra i- 
gyekezzenek kiterjeszteni, ugyanazért egyedül a’ közvetlen 
választás mellett küzdjenek ’stb. Általában a’ kir. városok 
függetlenitését sürgessék.—  Kővárvidékét, Jászkun- és Haj
dúkerületek példájára, iparkodjanak egy független—  önálló 
kerületté emelni; úgy Zilah mezővárost is eddigi függet
lenségi állapotában m egtartani; az unitaria vallásnak pedig 
Magyarországban szabad gyakorlást kivívni. Megyei törvény
székeken a’ főispánok elnökösködését ne fogadják el, hanem 
olly törvény létrehozásán munkáljanak, miszerint a’ megye 
önválasztotta elnökség a. biráskodhassék; a’törvényszéki ül
nökök fizetését pedig az országgyűlés határozza meg. ’stb. 
Többire követ uraknak, utasítás hiányában, szabad tér en
gedtetik a’ megye szellemébeni szavazásra.—  Ezek után egy 
tekintélyes táblabiró alkalmat vön a’ mostani hongyülésen 
történtek fölött rövid elemzést tartani. Magasztos szavakkal 
kiemelé a’ szelíd és lovagias szellemben készült alsótáblai 
felírást,’s hogy ez még is, mielőtt biztos partot érhetett, tö
rést szenvedni kénytelenült, a’ felső táblának tulajdonítható; 
nézete szerintnem lehet szilárd lelkű polgára e’ honnak, ki
nek keblében sajnos érzelmeketnem gerjesztett az alsó tábla 
indítványozta felírás megbukása; ’s minthogy a’törvényhozás 
kiegészítőrészétZalamegye is képezi, az utókor érdekében 
jegyzőkönyvileg kívánja kimondatni a’ megye fájdalmát a’ 
főrendi tábla többsége irányában,kik az alsótáblai felírást le
szavazták; ’s viszont óhajtja kifejeztetni a’ megye helyeslését 
az alsótábla ügyes tapintatáért, mellyel az alkudozások ösz- 
tövér mezejéről lelépve, a’ feliratot egyszerűen letette. Ez 
indítvány közhelyeslést nyert. —  Nem lehet említés nélkül 
hagyni, hogy hazánk jeles fia Deák Ferencz, ámbár Z.Eger- 
szegen volt, rögtön támadt torokfájás következtében, gyűlé
sünket jelenlétével nem diszesitheté; örömünkre szolgál azon
ban az, miszerint e’ hó I3 á n ’s 14én tartott ’s országgyűlési 
utasításokat készítő választvány üléseiben munkás részt vett. 
Olvastatott főispán helyettes ő mlga levele, mellyben a’ fő
számvevőnk halálával megürült hivatalra Nagy Sándort ed
digi másod számvevőt helyettesítő, ’s egyúttal táblabiróvá 
nevezé;másodikszámvevőségreSzigethyIstvánés HaryÁgos- 
ton folyamodván, egyszerűen fognak ajánltatni.— A’ hús árát 
fölebb emeltük egy váltó krajczárral, tehát lesz 13— 14 kr. 
törvényszékünk,mint már megírtuk,e’ hó 24kén; rendes köz
gyűlésünk pedig február 21 kén veendi kezdetét.

Nemzeti ovódánk tőkepénzének gyarapítására 17kén 
egy pengőfrt belépti díj mellett sorshúzással párosulttáncz- 
estély rendeztetett. —  Azonban a’ hótorlaszok miatt sok 
bajjal járó utazás kellemetlensége a’ különben vigadni sze
retőket is hon tartóztató; és igy a’ vegyesnemü megjelentek 
száma félszázat sem haladó meg (47  voltak), mit az ügy i— 
ránti buzgalomból, csak sajnálni lehet. B.. 1.

Biharból. Hazánkban a’ bírói felelősség mindeddig 
csak boldog óhajtás lévén, az igazság székének hitorlóji el
lenében alig van más mód ellenőrködésre, mint őket a’ nyil- 
ványosság,ezen igazságos biró előtt felmutatni’s ez által zsar
noki önkényök ’s büntetést érdemlő viszszaéléseik folytatá
sától kissé viszszaijeszteni. Illy czélból fogtam tollat most 
én is,felmutatandó egy bihari történetecskét, mint a’ részre- 
hajlatlan bírói eljárás remek példányát; reméllve a’ t.szer- 
kesztőség igazság-szeretetétől, valamint a’ sajtó kezelőinek 
loyalitásától is, hogy ezen szándékomban, mellyet egyedül 
az igaság ’s elnyomott szabadság érdekében teendek, álta
tok akadályoztatni nem fogok.

Van itt egy B. nevű jó nagy helység, mellynek több mint
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Vr, része nemes. E’ helység- nemes községe egy olly férfiút bir 
főhadnagyul,ki ifjukorátóli folytonos hivataloskodása alattmár 
gyakran bebizonyitá, hogy nemcsak hatalmát, de kötelessé
gé is ismeri, ’s ennek teljesítésében inkább mint amannak 
gyakorlásában örömét találja.— Azonban e’ férfiú, szeren
csétlenségére, megérté a’ kor igényeit, keblében is a’ hala
dás szent vágya lángolt ’s ennek tényezőit segíteni körében 
mindenkor elég befolyással birt,noha ellenében a’ megvesz
tegetés gyakran nagy mértékben próbáltatok. Ez nagy szál
ka volt némelly kolomposak szemében, fájt nekik, hogy e’ 
helyre irányzott gyakori ármányaiknak egy, az egyenesség 
útjáról vesztegetés által el nem tántorítható férfiú becsületes
ségén mindenkor meg kelle törniük, ’s e’ miatt óhajtva vártak 
az alkalomra, melly állal e’ férfiúval egész boszszujokat é- 
reztethessék. És az alkalom végre csakugyan eljött, alkalom, 
millyenről Aesop a’ farkas és bárány czimü mesét irá,—  de 
melly nekik elég volt arra, hogy általaboszuszomjokat kielé
gíthessék. —  Hoszszas óhajtanék lenni, leírván itt az egész 
történetet, melly az említett alkalomra felhasználtatok, leír
ván a’ módot, melly szerint az eljárás történt. De felfogván a’ 
körülmény becsét, melly a’ nyilványos közlönyökbe igta- 
tandó kivált egyedi tudósításokat most lehetőleg öszszeszo- 
ritani parancsolja: rövid leszek; elmondván egyszerűen, mi
kép az említett alkalom nem más volt, mint az, hogy neve
zett hadnagy, esküvel fogadott kötelességéhez Inven, bizo
nyos hatósága alatti nemesnek, egy szomszéd megyei, sen
kitől nem ismert, ’s magát nem is igazoló csendbiztos ál
tal, minden igaz ok nélkül ’s a’ helybeli hatóság mellőztóvel, 
valódi Sobri módjára szándéklott megvasaztatását mega- 
kadályoztatá. Melly tett, a’ csendbiztos által, egy derékszol- 
gabirónak bepanaszoltatván,— ez által a’ szegény hadnagy 
bünfenyitő törv.szék ebbe idéztetett. —  Nem akarom tag
lalni a’ m odort,—  mellyet ezen érdemes urak törvény- 
tételi eljárásukban követének;—  kellő fogalma lehet erről 
annak, ki egy délkeleti szomszéd országban az igazság-ki
szolgáltatást ismeri; csak azt említem meg röviden, hogy az 
ítélet, mellyet az igazságszeretetéről általányosan ismert 
hadnagy fölött mondottak, ollyan volt, melly egy lótolvajnak 
sem vált volna gyalázatára; t. i. hivatalátóli örökös elmoz- 
dittatás, három havi egyes börtön kenyeren vizen és mint
egy 44 pft. pénzbüntetés. Egyébiránt, mennyire boszszu és 
kiszámítás mondatá velők ez ítéletet, megtetszik onnan, hogy 
midőn a’ hadnagy, számos hurczoltatásai után, végre a’ tör
vényszék előtt megjelenvén, tanúit is bejelentő, egy igen 
tisztelt táblabiró ur mindjárt igy kiáltott rá : „mindegy, ha 
száz tanúd van is, egyesbe mégysz“ holott az ügy még ek
kor fölsemvétetvén,aztnemis ismérheté;’s a’ tanukat, kika’ 
helység előljáróji voltak, nemcsak ki nem hallgatták az ité- 
lelkimondás előtt, sőt „tolvajok és orgazdák zsírján felhi- 
zott gazembereidnek nevezték, pedig becsületességben a- 
ligha versenyezhetnének velők azon jó urak. A’ hadnagyot 
pedig, midőn magát menteni akará, a’ szó teljes értelmében 
letorkolták. —  De főleg világos ez Ítélet törvénytelensége 
onnan, hogy azt azon hatalom is, mellynek azon párt —  
mellyből ezen törvényszék alakítva volt— jobb kezéül tarta- 
tik, maga mondom ezen hatalom is azt, —  mint törvény
telent egyszerűen megsemmisítette,—  bár, mint tudjuk ez 
csak igen igen ritka esetben ’s csak mintegy kivételképen 
szokott történni. Csakhogy azon jó urak arról is gondos
kodtak, hogy a’ lehető megsemmisités legalább a’ legfőbb
re nézve sikeretlen legyen, 5 egész hét múlva juttatván fel 
a’ pert a’ nm. kanczellariához, a’ felkivánó parancs leér- 
kezte után.

Ez tény uraim! tény ez elkövetve a’ legünnepeltebb 
férfiak által, sőt odajutott e’ jeles megye, hogy a’ békés 
polgároknak minden pillanatban rettegniük kell szabadsá
gukért, —  ha t. i. magokat aljas czélok létesítésére eszközül 
használtatni nem akarják ; odajutott e’ jeles megye, hogy 
midőn tiszt- vagy követválasztáskor, a’ szabad nemes sza
vazata más férfiúra kéretik fe l, remegve kérdi a’ szegény 
szabad nemes: „de vájjon nem fognak é aztán börtönbe té
tetni.“ Oda jutotté’ jeles megye, hogyaz egy értelemben nem 
levő hivatalnokok,kénytelenek magokat a’ választásoktól el
vonni,mert nyilván megígérik nekik, hogy „vagy nejelen
jenek a’ választás helyén meg, vagy velők szavazzanak,mert 
különben kenyér nélkül maradnak.“ És most kérdem: van é 
ott legkisebb szikrája is a’ lelki erőnek, hol a’ boszszu illy 
aljas és nemtelen? Van é ott színe az erkölcsiségnek, hol az 
emberijogokatilly kevéssé tudják méltányolni?Hagyjatok fel, 
az erkölcs] és igazságoslét emlegetésével, mert kebletek
ben alig van ezek számára hely. De erősen hiszszük,—  
hogy elér egykor benneteket a’ nemesis, melly megbünte
ti az atyák álnokságát a’ fiákban harmad és negyediziglen.

Soraimat egy óhajtással zárom be. Az ember legfőbb 
kincse a’ szabadság! minden perez, melly attól elrabolta- 
tott,viszszapótolhatlan, mint a’ megölt élet. Már e’ szabad
ság megőrzéséről, egyesekre úgy mint egész társaságra 
nézve, gondoskodni a’ törvényhozó testület szép feladata, 
sőt kötelessége. Ott, hol a’ törvénykezés jól van rendezve,

olly viszszaélések, mint fölebb érintém, nem történhetnek. 
Hol esküttszék létezik, ott az ártatlannak szabadsága bizto
sítva van. Mert alig hiszitek, hogy annak elvei szerint egy, 
az ártatlanra vétkest mondó testületet alakítani lehetne. Hol 
nyilványos törvénykezés van, olt a’ szabadság szinte bizto
síttatott; mert az ármány, a’ sötétség ezen fajzala, borzad 
a’ nyilványosság szemébe nézni. ’S hol bírói felelősség van, 
olt a’ hatalmasbak boszszujától nem kell minden perezben 
rettegni; mert a’ helytelen boszszu, annak koholóira há
ramlik viszsza.—  Fájdalom! nálunk ezek közül most egyik 
sem létezik, előttünk a’ világos példa, miként használják itt 
némellyek az igazság székét boszszujok kielégítésére, a’ nél
kül, hogy ezért őket bárki kérdőre vonhatná, vagy a’ hely
telenül büntetettnek módjában volna ellenükben, habár csak 
anyagi veszteségéért is,kárpótlást követelhetni. Ne engedje 
az igen tisztelt törvényhozó testület, hogy ez tovább is igy 
maradjon. Ne halogassa tovább a’ törvénykezés olly szük
ségessé vált rendezését, mert minden perezért, —  melly a’ 
gondjára bizolt honfiak szabadságát veszélyezteli, e’ testü
letre súlyosul a’ számadás terhe. Ott, hol a’ személyes bá
torság biztosítva nincs, hasztalan minden törekvés a’ va- 
gyon-biztositásra. Ott a’ boldogság föl nem virul soha! —  
Vajha e’ nagy reményekre jogosító hongyülés, ne oszolnék 
el a’ nélkül, hogy gondoskodását e’ tárgyra is kiterjeszte
né ! kiterjesztené pedig minélelóbb, ne hogy az időből ki 
fogyván, működése e’ tekintetben üdv- és eredvénytelenül 
enyészszék el. De én hiszem is, hogy e’ gondoskodás nem 
fog sokáig késni. Siker koszoruzza munkálkodásukat!

Á r m ó s  B.

Felvilágosítás a’ II. András korabeli zsidó- 
ügyben. Tek. Ve s z  p r é m m e g y e  érdemes első követe 
a’ jelen országgyűlésen akép nyilatkozott II. András kor
szakáról a’ zsidók ellenében, mintha ezek, ki tudja, milly ve
szélybe sodorták volna Magyarországot. E’ vádat a’ múlt tör
ténetek örökké tartó ’s olly könnyeden el nem ferdíthető 
igazságán alapuló okokkal meg nem czáfolni bűnnek ’s egy
szersmind gyávaságnak tartanák velem együtt többen.

Hogy a’ tek. követ ur ’s mind azok, kik bennünket II. An
drás türelmetlen korszakával ijesztgetni szeretnek,a’ történe
tet nem minden oldalról ismérik,következőkből kiviláglik: tör
ténetünk lapjait forgatván ugyanis mindenek előtt az ötlik 
szemeinkbe, miszerint II. Andrásnak 1222ben a’ zsidók ellen 
hozott törvénye ezen király alatt, ki még ezután 12 évig or
szágion, foganatba nem ment. Ismétlem,itt figyelmet kérek, a’ 
l3dik században egy a’ zsidók ellen hozott törvény végre 
nem hajtatott! —  e’ tény nyilványosan a’ törvény korszerűt
lensége mellett szól. Csak 1229ik évben, k ü l f ö l d i  pap 
vala az, t.i. lüttichi Róbert, esztergami érsek, ki IX. Gergely 
pápát túlzott értesítései által ingerelte arra, hogy Andrásnál 
a’ kérdéses törvény végrehajtását sürgesse. A’király azonban 
csak akkor tévé le az esküt, miszerint a’ törvényt életbe lép
tetendő miután Róbert érsek a’ pápa helybenhagytával ana- 
themát mondott ki az egész országra (Katona história prag- 
maticaHungarie dissertatio XXIV.CCCLXXXVII.)Hogy ezen 
anathema a’ zsidók ellen valamit bizonyítna, azt ugyan maga 
tek. köv. ur is nehezen fogja állítani akarni.M erthaa’zsidóklI. 
András alatt olly becstelenek lettek volna, hogy azokat egy 
I9dik századbeli országgyűlésen idézhetik például, minek az 
anathema? a’ nélkül is elmozdíthatták hivatalaikból, ha a’ nép 
szava őket mint ollyanokat kárhoztatta. Vájjon szükséges 
volna é mai nap anathemát mondani a’ sz. kir. városokra, 
hogy zsidót be ne fogadjanak?! —  Külföldi papok agitáltak 
tehát akkor a’ honi izraeliták ellen. Hogy az országos rendek 
sürgették volna a’ törvény végrehajtását, arról a’ krónikamit- 
semmond;mimegintarra mutat, hogy a’ zsidó tisztviselőkii- 
gyességük’s becsületességüknél fogva (?)nélkülözhetlenekké 
(?) tették magokat az állodalom közügyére rézve. Lehettek 
ugyanis ’s voltak is ollyanok, kik a’ király távollétét magok 
hasznára ügyesen tudták fordítani ’s pedig aljas eszközök 
által, igenis, ez tagadhatlan; de tagadhatlan egyszersmind, 
mikép egy bizonyos rend nem kevésbbé volt fáradhatlan ön
haszna utáni törekvésiben. Ugyanez kitetszik Pray jezuita ezen 
szavaiból: „Semmivel jobbak nem valdnak d  zsidóknál 
az ezektől az adóbeszedésre megbízott keresztyének, 
kik az elérendő nyereség kedvéért d  papokra szokatlan 
terheket tokinak ’s midőn ezek magokat d  törvény te
kintélyével védelmezék, még az egyházi javakat is erő
szakosan sajátukká tevék“ (Pray história regum Hungá
riáé. Andreas II. IX. pag. 224). ’S innét érthetjük legjobban, 
miért agitáltak a’ papok a’ zsidók ellen. Sőt később IV. Béla 
1239ikben kénytelenitve érzé magát a’ pápához folyamodni, 
miszerint engedné meg, hogy a’pénzverő-hivatalokat a’zsi
dóknak elbérelhesse, mi meg is történt (Litt. Gregorii IX. 
apudKatonatom. V.pag. 863). A’királyt.i. annyirameg vala 
elégedve zsidó hivatalnokival, hogy 125 ükben a’ magyar 
zsidóságot több szabadiakkal ruházta fel.

Ezek következében én azon állítást, miszerint a’ zsidók 
Ild. András alatt alacsony magaviseletük által idézték volna

elő a’többször érintett 
tagadom. Az akkori tői 
tismus szüleményének 
tem, hogy a’ I9dikszá/ 
század fanaticus határi 
kérdést történetileg mi 
talta volna.

Végül legyen sz a 
gyanis lö r  nem tilthat 
merni, mint bárki más, ’s ezen ismeretünk' kovcim^ icuv,.. lIIVg 
győződni arról, miszerint mi zsidók soha jobbak nem valánk 
a’ korszaknál, mellyben éltünk, de roszszabbak sem; ’s ha a’ 
zsidók Ild. András alatt aljasságot tanusitának, akkor is kor
szakuk irányát követték. 2or Altól sem tilthatnak el,hogy a’je
lenkort szemmel tartsuk; ’s ennek következtében a’ nemes- 
keblü magyar nemzettől méltán várhatjuk, hogy megfonto- 
landják,miszerint helyzetünknek más vallásbeliekhez képesti 
aránytalanságánál fogva, sokszor kényteleníltelünk hallani, 
miként a’ megyék gyűlésein ez vagy ama táblabiró a’ zsidók 
uzsoráskodása ellen kikel, némellykor egyedeket is nevezvén 
meg; de mi viszont meg nem nevezhetjük azon táblabirákat, kik 
szinte ’s talán aljasabban uzsoráskodnak, mert szólnunk nem 
szabad. Remélljük pedig, hogy a’ zsidótörvények kidolgozá
sában olly modort alkalmazand a’ törvényhozó testület,minél
fogva Magyarország inkább Angliától tanuland valamit,mint
sem ez amattól tanuljon.—  P áp a, télhó 9kén 184S. RÍ eue r 
Ignácz nyilványos tanító.

K Ü L F Ö L D .
AMERIKA. A’ Mississipibe ömlő folyók nagy vizára- 

dást okoztak, melly borzasztó nyomor szülője lön. Ezernyi 
család maradt lak nélkül,szarvasmarha,lovak és sertések nagy 
mennyiségben ragadtattak el ’s mi legszoinoritóbb, számos 
ember veszett a’ hullámokban el. A’ városok szigetekül áll
tak ki a’ vízből; Cincinnatiban a’ templomokat nyiták föl a’ 
lak nélküli nép számára. Ohio mentiben nem volt egyéb 
hallható mint jajveszéklés a’ határtalan szerencsétlenség mi
att.—  A’ mexicoi hírek kissé érdekesek. — A’ queretaroi 
kormány ellen Santa Anától kibocsátott nyilatkozvány,melly- 
a’nemzetet 50 ezer főnyi hadsereg-képezésre híja föl harcz- 
folytatás végett, a’ queretaroi katonaságnál viszhangra ta
lált. Nov. 22kén hagyá oda Tehuacant Santa Ana ’s a’ 16 
ezer főnyi oajacai csapat fölötti parancsnokságot vette által. 
Ezzel fenyegető a’ queretaroicongressust, mellynek legtöbb 
tagja béke mellett szavazott. Scott tábornok azonnal erős 
hadcsapatot küldött a’ congressus tanácskozásai védelme
id. Bustamente mexicoi főparancsnok hadiszállása még foly
vást Guanajuatóban volt; serge 9 ezer főből állott. Az uj el
nök Anaya tábornok a’ congressusban belépti beszédet tart
ván, különösen azt emelé ki, mikép becstelen békekötésben 
soha nem egyezik meg.— Scott tábornok parancsára Worth 
és Pillow tábornokok, mivel a’ főparancsnok ellen bizonyos 
levelűkben illedelmetlenül nyilatkoztak, váratlanul elfogat
tak.—  Taylor tábornok nyilványosan kijelenté,mikép a’ leg
közelebb elnökválasztásnál versenytársul lépend föl.

SPANYOLORSZÁG.Madridból dec. 26kárólirják: min
den oldalról súlyos vészfölleg tornyosult a’ volt könnyelmű 
pénzügyminiszter fejére. Salamanca vagyonállapota ollyany- 
nyira meg van rongálva, hogy már ingóságait foglalák le 
hitelezőji. A’ dalszinészeti ’s tánezmutatványi vállalkozásra 
a’ Circóban, mellyet a’ madridi nagyvilág elégültségére é- 
venkint 40 ezer piaszterrel pótolt, immár felhagyott. De most 
személyes bátorléte is veszélyben forog. Három év előtt Sa
lamanca bizonyos Leon urat bizott meg kereskedelmi ügyei
ben utazásra Havannába. Ennek távolléte alatt fiatal otthon
maradt nőjét Salamanca különös vonzalma tárgyául használta. 
Egész Madrid tanúja volt azon fényes áldozatoknak, mellyeket 
Salamanca a’ távollevő Leon nője lábaihoz rakott, ’s azon 
korlátlan hatalomnak, mellyet ez imádója fölött gyakorolt. 
Miután balra magyarázás soha sem hijányzik, általányossá 
vált azon hiedelem, miszerint Leon kedvező föltételek mel
lett szándékosan hagyá oda a’ tért. Most azonban Leon, ki az 
alatt még folyvást Malagában maradt, észrevette Salamanca 
üzletei szerencsétlen végződését,’s 14 nap előtt ide sietett. 
Első látogatását testvérénél, Leon y Navarrete tábornoknál 
tette. Ez azonban elutasittatta őt azon kijelentéssel, mikép csak 
akkor fogadhatja el,ha a’ nevét terhelő gyalázatotelőbb vérrel 
mossa le. Zambrano marquisnál, kihez Leon ezután fordult, 
hasonló választ kapott. Ekkor töltött pisztolyokkal ellátvasa- 
ját lakába sietett.A’házi szolga, ki azon urat nem ismeré,—  
vonakodott őt bebocsátni, azonban Leon e’ kiáltással: „én 
vagyok e’ háznak ura,“ félre taszította azt ’s bejelentetlenül 
rohant nője alvótermébe, ki épen Salamancával a’ napi ese
mények fölött mulatott. A’ felbőszült férj majd reá majd nő
jére irányzá egyik pisztolyát,’s esküvők, mikép mind a’ ket
tőt lábaihoz teríti. Salamanca ezen önviselelet udvariatlan
nak találta ’s minden szónoklati tehetségét öszszeszedte,mind 
a’ mellett aligha kerüli el a’ halált, ha barátja Gandara ez
redes, ki nem egy párbajban bizonyitá be lövési ’s vágási
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külföldiek beköltözést házi szolgától előhívatva, pisztollyal ke- 
vezőbbek legyenek’ szobába. Ez előtt lebocsátá pisztolyát Leon 
a’ műiparosokEék, hogy az ügy közte és Salamanca közt párbaj 
rópainemzefenlillessék ki. Utóbbi azonban elmaradt, mert Sa- 
példát hca írásban nyilván elismerő, mikép Leont annyira meg- 
a’vashotta, hogy nem érdemes megvíni vele. Szintúgy Írásban 
háoizonyitá becsületére, hogy Leon ur semmi pénzt nem ka- 
i p0tt tőle. Utóbbinak rokonai mindazáltal nem elégültek meg 

e’ nyilványitásokkal, ’s miután Leon folyvást fenyegetőzik, 
miszerint Salamancátutszán lövi meg, illy körülményekben ez 
csak Gandara ezredes kíséretében mer nyilván megjelenni. 
Leon ur az alatt hirtelen eltűnt nője ellen váló pert kezdvén, 
Salamancát még házasságtörési váddal is, mellyre spanyol 
törvények körülmények szerint S évi fogságot rendelnek, fe
nyegeti. A’congressusi vádper-bizottság Salamanca ellen nyi
latkozott ’s indítványait a’ congressus 128 szóval 39 ellen 
elfogadta. A’ vádper elvégre még a’ tanács elé vitetik, —  
Espartero jan. 7kén reggeli 4 órakor érkezett Madridba,ba- 
rátjai fáklyás zenével készülőnek őt megtisztelni.

ANGLIA. „Avenger“ gőzfregát az afrikai partoknál ha
jótörést szenvedett’s egész legénysége —  mintegy 270 em
ber, a’ hullámokba veszett. —  Parancsnoka Napier kapitány, 
mostoha hja volt az e’ nevű hires admirálnak.

Limerick irlandi grófságban az első gyilkos Ryan Ml
mos, egy az egész országban elhiresült gonosztevő, az es- 
küttszék áltál halálra ítéltetett. A’ ,vetkes‘ kimondatását leg
nagyobb egykedvűséggel hallgatá. Kivégeztetése febr. 7én 
megy véghez. Azóta ismét két gyilkosra mondá ki az eskült- 
szék a’ ,vétkes‘t.

FRANCZIAORSZÁG.Abdelkader meghódolta már is gyü
mölcsöket hozott. Aumale herczeg indítványára a’ kormány 
két ezred gyalogságot ’s egy ezred lovasságot hivat Afriká
ból viszsza.

A’ pairkamra v.felirati tanácskozásai nagy ügyeimet 
gerjesztenek az egész orsz.ban.Eró's ellenzéki szellem nyilvá- 
nyult azon testületben,mellynek föliratai különben a’ kormá

nyi gondolkozás viszhangjaiszoktak lenni,’s mint egykor a ’ 
követkamra volt, úgy most a’ paireké kezd a’ közvélemény 
közlönye lenni.

OLASZORSZÁG.Livornóbanf.hó elején nagy ingerültség
támadt azon hír következtében,miszerint ausztriai sergek lép
nek Modenába. Utczasarkokon nagy czédulák voltak felra^ 
gisztva, dagályos szavakkal védelemre szólitók fel a’ népet az 
idegenek ellen ’s valamennyi kávéházban lázitó beszédek tar
tattak e’ czélra. Minden este —  igy szól egy jan. 3kai levél 
Livornóból —  köztéreken csoportok alakulnak, mellyek kö
zepéből az isméretes olasz gunyki áltások melleit a’ „fegy
verre!“ ’s „halál a’ németeknek!“ fenyegető szózatok hallat
szanak. A’ kormányzó ’s többi hatóság mindent elkövet a’ 
nép csilapitására; ’s csak az a’ szerencse, hogy a’ polgár
ság csekély részt vesz e’ nyugtalankodásokban. Kedvencz 
eszméjök most e’ mozgalomfiaknak: egyesülés Olaszország 
és Schweiz közt. —  Ez utóbbinak segedelmével reméllik az 
ausztriaiakat elűzhetni Olaszországból ’s hiresztelik , mikép 
e’ végre már lépések is tétettek legyen. Jan. 6kán az elé- 
gülellenség csakugyan ki is tört a’ fennevezett városban,—  
ez é lj a mindazáltal a’ hatóságok részérőli közbelépés által 
meg lón hiusittatva. A’ főkolomposok elfogatván, Elba szi
getére vitettek számkivetésbe.

Egyik genuai lap jan. 12kéről következőleg ir: „ a ’ je - 
suiták eltávoztak a’városból, nem tudni:vájjon önként vagy ki
nek felszólítására. Csak néhány kevés létezik még a’ collegi- 
umban, mellytől növendékei két harmada búcsút vön. A’ vá
rosban legtökéletesb nyugalom uralkodik.“

OLÁHORSZÁG. Bukaresztben mull hó végén egy olly 
esemény fordult elő, melly az emberi nem sülyedtét kiáltó— 
lag hirdeti’s mellyhez hasonló kegyetlenségi tény legvadabb 
emberfaj történetébe illenék. Az esetet egy dec. 23kaibuka- 
reszti levél következőleg adja elő: múlt héten dec. I7dikén, 
éjjeli 10 órakor egy droska állott meg bizonyos bába lakása 
előtt. Két álarezos, csinosan öltözött ur lépett a’ szobába ’s 
a’ megijedt aszszonyt tüslinti velők menésre szóliták föl. A’

bába ugyan vonakodott,de a’nekiszegzelttőr ’slőmüvek, va
lamiig a’ nyilványitotl fenyegetések legyőzték ellenállását ’s 
lezárták a segélykiáltásra fölnyilt ajkakat. Bekötött szemmel 
viteték egy óránál tovább idestova, ’s midőn a’kötést levet
ték szemeiről, mint lálszék a’ bukareszti szőlők egyik alacsony 
gunyhóban találta magát. A’ kemenezében erős tűz lobogott 
’s a’ gazdag és szép teritékü ágyon egy hasonlag álarezos de 
alakja után ítélve, fiatal és gyöngéd hölgy feküdt szülési fáj
dalmakban. A’bábatüstint hivatásához fogott,’s a’ hölgy egy 
egészséges figyermeket szült. Alig történt meg ez, egyike 
az álarezos uraknak, kik azon egész idő alatt a’ szobában ma
radtak, a’ kemencze tüzét felszítá’s a’ bábának parancsold: 
vesse be a’ gyermeket. A’ szegény aszszony nagyon megijedt, 
reszketni kezde, snm és kiáltozni, térdre omlott’s Krisztus
ra kérte kegyetlen kínzóit, kíméljék meg őt e’ gyilkosságtól 

de mind ez híjába volt, sőt tüstinti megöléssel fenye
gették őt, ha parancsukat nem teljesiti,mert csakúgy bizto
síthatják magukat hallgatásáról. A’ tűzhelyhez hurczolák őt, 
mellének szegzék a’ fegyvereket ’s kényszeriték őt a’ bor
zasztó tettre. Az elreműlt, miután minden egyéb akaraterője 
elhagyá, elejíé a’ gyermeket, —  ’s az ártatlan kisded iszo
nyúan kiáltozva megérinlé a’ lángok széleit! —  Ekkor úgy 
látszék irgalom szállta meg az egyik gyilkost,’s ez megsza- 
badilni akará a’ gyermeket, de a’ másik kiragadá azt kezé
ből ’s az izzó kemenezébe dobá,holisaz azonnal elnémult.__
Ezen borzasztó katasztroph végével a’ bába szemeit bekötöt
ték, ’s hoszszas idestova kocsizás után késő éjfélkor lakában 
telték le. A’ bába állítólag azonnal reggeli 4 órakorjelenlést 
tőn az egész iszonyatos eseményről a’ rendőrségnél, melly 
azonban legszorgalmasb kutatás daczára sem jött még a’ 
lettesek nyomába. Az esemény valóban olly rettenetes, hogy 
szinte hajlók vagyunk hinni , mikép a’ bába tán erősen ál- 
modék ollyasmiről ’s ennek következtében ütött zajt még iz
gatott állapotában a’ hatóságnál.

Dunavizállás: Budán, 23án: 3 ' 2 "  9 '"  az 0 fölött.

Ilik szám. É R T I
f  Jégverés ellen bizt. m agyar egyesület. A’ f. h. 22kén tartott közgyűlésben 

1847dik évi zárszámadás mutattatott be, mellyből azon örvendetes eredvény vala tapasztalható, 
miszerint a’ társaság folytonos gyarapodásban van.

Ez évben a’ biztosítottak száma 1537re ment, ’s az első négy osztálynak szaka (t. i. a’ 
szőlőn kívül) nemcsak teljes 101) pcttel kármentesittetik, hanem a’ tartalék-pénztár számára 
még 9212 ft. 49 kr p. p. takarittatott meg.

A’ szőlőbiztositás kevesbbé volt szerencsés, mert ezen szak kárvallottal csak 27 pcttel 
kármentesitteth etnek. De sok év óta nem is érték a’ szőlőket olly sűrű és dúló jégviharok 
mint az idén, főleg Eszék, Karlovicz, Vukovár, Újvidék és Lugos környékein, hol a’ szőlőket 
két sőt három jégvihar is érte, még pedig majd mindig szélvész és felhőszakadások kísére
tében,úgy hogy csak a’ szőlőkárokkétszáz h u s z o n n é g y r e  rúgnak. Azonban egy részről 
illy jégviharos év a’legnagyobb ritkaságok közé tartozván, más részről a’ szőlőgazdák várható 
nagyobb részvéte által a’ károsodhatás veszélye is inkább megoszolván, ezen szakban is jobb 
jövendőt várhatni.

A’ folyó eszl.ben az egyesületet öszszesen (az alább következő névsor kimutatása szerint) 
280 jégkár terheli; öt éves fenállása óta öszszesen 611 kára volt ’s tartaléktőkéje a’ f észt. 
végével teszen 13,404 ft. 5 krt p. p.

Az egyesület úgy a’ jelentékesb mint a’ kisebb birtoku gazdák részvéte által eddig is 
már örvendetes kiterjedést nyert, ’s bizton reméllhetni, hogy a’ mindig növekedő közmél
tánylás és a’ mezőgazdaságra olly nagy befolyást gyakorló biztosítás szükségének naponkint 
fejlődő érzete ezen intézetet mind inkább meg fogja szilárdítani.—P e s t ,  dec. 24kén 1847. 
We i s z  B e r n  át  F e r e n c z ,  igazgató.

1848diki j  é g k á r o k : __________
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Arad Strasser Lipót- Eszék MossinczkyJózsefné2) Komárom Dobtonyi János.
Aszód Alka József. Sunk Mihálv. Nagy Pál (2).

Duza Jánosné (2 kár.) Ns Siprák János- Körmend Deuts Fülöp
Mészáros János. Esztergám PaniJuhászMárton (2) Flórián Ferencz.

B. Gyarmaté Ifj. Schréter László (2) Gálszécs Held Simon. Gombás János.
Kacskovits Dienes. Heller Bernáth. Házas Ferdinánd.
Prónay Imre. Kleinmann Izsák. Házas Samu.
Szabó Lajos. Kohn Izsák. Ikner György.

Báttaszék Gruber József. Szitás Efraim. Nagy Ferencz.
Nemes Hegyesy Ádám. Gyöngyös Eősz László. Simon Mihály.
König Ádám. Gróf Károlyi György. Sípos Ádám-
Koller István J- Hódság Ellgecz József. Takács György-
Mayer Mihály. Hammer József. Tímár György (3)
Ullein Ferencz. Korinyik Lajos. Lippa Anlonovits Mózes
Unger István. Kovácsits Antal. Deszko A. L
Ns Veszély Ferdinánd. Oszvald Ferencz. Gyorgyevits A. (2).

B. Csaba Omaszta Zsigmond (3) IllokPalánka Herczeg Ferencz. Losoncz Darvas Dániel.
Bezdán Spitzer Márton. Kesztncr József. Lugos Albrecht Gertrud.
Brassó Lassel Ferencz. Konrád Samu Balogh Ferencz.

TeutschSamu. Löwy Volfgang. Beck Amália-
Csercvitz Jankovits Pant. Tasch János. Brendus János.

Maricz János. Kaposvár Bárány Tamásné Deutsch Ge zon (2)-
Nicolits Vazul. Körmendy József. 1 Deutsch Leld (2).
Parcselits Márton. Rciszner Domonkos(2) Deutsch M. H.
Trur Mátyás. Karlovicz Gelinek Péter (2). i Deutsch Zsigmond.

Csongrád Mandl Adolf (2). Hits István (2). Fesler József.
Puliczer Farkas. Koziák András (2.) ! Möller Antal.

Dcbreczen Kálmán Kelemen Lazarovics Tamás(2). Ilöder Henrik.
Dombóvár Bo sós József. Nikolics Miksa. Jákobé Éva-

Neu szer Lipót. Radovanovits Pál (2) Jenky György.
Szakállas István. Wagner János Körnek Ferencz.

Eger Hering József. Weiszkopf Antal. i Lachner Ágoston.
Pcrlaky Klói ián. ZsivanovitsMihály(2) Liszka János-

Eperjes Újhelyi Mihály. Kassa Farkas Áron. i Lupu Jócza (2).
Adamovits Antal 02)- Macza József (2). , Ns Marsowszky L (2)
Almássy uradalom f2). Czimmermann Arnold. Mayor Erzsébet.
Csepini uradalom (/)• Kiskér Burghard Fülöp. Nachtnébcl Judit.
lltl inger György. Gruhy Gcrzson (2). Oszeczky János N.
NsMossinczky Antal(2). Hajnóczy Samu. Panajot József (2).
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Lugos Popovits Jova (2). N Rőcze Török Dániel. Újvidék Milutinovits István (2)
Posta György (2). N- Tapolcsa Goldner Lipót. Polzovits Natalia (3).
Pruvu György (2). Pécs Blauhorn János. Stefanovits Iguácz.
Schiszler János. Pnjnády József Szaranda Péter.
Szwoboda György. Podobn Ferbstein Lipót. Weinberger Józsefé"2 >
Walter Ferencz. S. A. Uj hely Győző József (2). Vácz Braszda János.
Weinhardt Antal. Kovács Ferencz. Mészáros Mihály.
Weisz Katalin. Soprony Gaal József. Versecz Ns Szabó Antal.

Margit a Altmann Miksa. Szeged Deszki uradalom. Viukowcze Csurilovich (2).
Fráter József. Sz. Felié rvár Gr.Batthány Lajos (2) Eichherger.
Mayer Mózses. Sz Benedek Simovits István. Georgevich Péter.
Patiny Lajos. Sz Gothárd Sommer Mihály. Vukovár Assimarkovich D.
Hoór Jakab S. Szikszó Győry Ferencz. Bakalovich András.
Ifj. Szakái Pál. Szolnok Zuber Sándor. Berich Lukács.

Medgyes Theil Regina. Tálya Erdélyi Alajos. Berko Mihály.
Miskolcz Dapsy József. Thurányi János. Buchbinder Ferencz.

Fazekas László- Temesvár Dekali József Damjanovich György.
Klein András. Denck János. Dimitrievits András.
Krasznyay István. Koller János. Joviesich György.
Muth János. Onossy Antónia. Komanovich P. és G.
Szalay László Petr-ovits János. Michaílovits Constant.
Özv. Szűcs Sámuelné(2) Rosch György. Mocznay János.
Ujváry Ferencz. Szabó Antal. Müller Károly.

Moor Bokornyi Ferencz Tevel Marx Bernát. Muranich Jakab.
Droschmir Mihály- Tokaj Bonis Barnabasné. Naypár Károly.
Frey Mihály. Hajdúk K. Novich József.
.Turanovits József. Uj-Szőny Marczell Katalin. Panaftovich Miklós.
Komincsár György. Nagy Gáspár. Pannovich Alhanász.
Lux Ferencz. Újvidék Cscky Mihály. Petrovich Péter.
Negele Péter* Forovits György. Philippovich N.
Saczker György (2). Gvozdanovíts János. Pukles József.
Stwertnyiczky József. Hueber Zsigmond. Raskovich István.
Szlíncsák János- Jakowliewits Sebesty. StephancsevitsGyörgy
Ullreich Antal. Jarkovics György. Swagel Ferencz.

N.Beeskerek Eckstein S. (4) JankovitsConstant (2) Vukatinovich Péter.
Hain István (.2). Joanovics Pál. Z.Egerszeg Kerkápolyi Sándor.

N. Kalló Benedek Dániel. Kirjakovits Döme. Selley Elek.
N. Rőcze Homola Rudolf-

Pályázati hirdetés. temnél megürült szemészeti nyilványos rendes 
tanszék betöltése végett, az orvosi kar előtt tar-

Felsőbb rendeletnél fogva ezennel közhírré tandó pályázás határnapjául folyó 1848dik észt. 
tétetik: hogy a’magyar királyi tudományos egye-! martius harminczegyedik napja tűzetett ki. 1—3

Pályázati hirdetés.
Legfelsőbb kegyelmes királyi határozat kö

vetkeztében, a’ kolosvári feltanodánál kegyel
mesen rendszerített egyházi jog és állodalom- 
tanszékek elnyerése végett, uj pályázás rendel
tetvén, ezekre a’ magyar királyi tudományos e-

1 gyetemi törvénykar előtt tartandó uj pályázások 
i határnapjai,jelesül: az egyházi jogtudomány tan- 
I széke iránt, folyó 1848ik észt. mart. másodikára, 
az állodalomtani tanszék iránt pedig,-ugyanazon 
hó harmadikára tűzettek ki. Kelt Pesten január 
20kán 1848. Szoblahói P á l m a  Elek egyetemi 

I tanács-jegyző. 1—3

Némelly pá ho l y  és z á r t s z é k  b é r l ő k  r é s z é r ő l ,  egymással merőben etlenkező és 
egymással sehogy öszsze nem egyeztethető felszólítások küldettek az igazgatósághoz az o p e r a i  
n a p o k  e l r e n d e z é s e  i r á n t. Miután az operai napokat, ha az intézet egyéb érdekei és előre 
ki nem számítható körülményei engednék is, az operai tagok véletlenül közbejövő egészségi vál
tozása miatt, biztosan kijelölni egyáltalában nem lehet: a’ t. ez. bérlő uraságok, kik helyeiket 
másod vagy többed magokkal bérlik, kéretnek egész tisztelettel, bogy ezen egész privat ügyet, 
egymás közt szíveskedjenek aként elintézni, hogy az operai előadásokat, bizonyos időhöz nem 
kötve, egymást felváltva élvezhessék; mert az igazgatóság, a’ legjobb akarat mellett sem alkal
mazhatván a’játékrendet ezen igényekhez, e’ részben valamint eddig nem vállalt, úgy ezentúl sem 

fájlalhat el semmi kötelezettséget. Pesten, január 19én 1848. Sz i g l i g e t i  titkár.
Szerkeszti H e l m e c z y  Mi h á l y .  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 453. szám,



PEST

csütörtök január 27kén JELENKOR. I2ik szám

1848.

Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a T a i s a l kodó  pedig pénteken, mindegyik minden ízben egy egy ivén, Előfizethetni helyben a’ szer- 
kesTó 's kim o tulajdonosnál un utcza 453dik sz. alatti Trattner-károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hiva a nal. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kiván- 

8 Klr“‘ tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. fópostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenfele hirdetveny fölvétetik 's pontosan es jutányosán kozoltetik.

Előfizetni elkésteknek teljes számú példánynyal szolgálhat még a s z e r k e s z t ő s é g .

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (0 rs zá gg y ül é s: kerüle
ti tanácskozások a’ város-rendezési kérdésben- Tö r v é n y  ha l ó s á 
g o k :  fiaranyamegye tisztújító ’s Krasznának közgyűlése j rövid tudó
sítás a’ debreczeni társas életről; halálozás.)

Kül f öl d.  (Ausztria, Anglia, Francziaország, Németország, 0- 
laszország )

Ér t es í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
O R S Z Á G G Y Ű L É S .

38ik kerül ,  ü l és  január I8án reg . D'/z órakor, el
nökök: Sc h n é e  László (Heves) és Amb ró  Antal (Bars) m. 
követei; jegyző: Szen t k i r á l y i  Móricz; tárgy: a’ kir. váro
sok iránti törvényjavaslat.—  Sc h n é e  László elnök: a’ sza
bad kir. városok rendeztetése iránti t.javaslat lévén napi ren
den, mielőtt az fölvétetnék, kívánná felolvastatni a’ kir. vá
rosok által benyújtott petitiókat. — Szen t k i r á l y i  Móricz 
jegyző olvassa a’ kir. városok által benyújtott petitiókat.—  
Szeme r eBert. (Borsod) indítványozza ezen petitiókat kinyo
matni.—  Ba b a r c z y  Ant. (Csongrád) Óhajtaná: ha a’ petiti- 
ót csak tisztán magát nyomatnák ki, elhagyva az aláírók ne
veit. S z e n t k i r á l y i  Móricz jegyző : olvassa szabad kirá
lyi Pest városnak petitioját. Mire igyszólt Há z má n  Ferencz 
Buda város követe: — A’ pestvárosi petitlo fölolvastatván, 
joggal követelhetném, hogy a’ budai petitio is arra érdeme- 
sittessék, ettől azonban egyedül a’ kerületi jegyző kiméltetése 
végett ez úttal elállók annyival inkább, mivel küldőim bizo
dalma kérvényét általam nyújtván be, tartalmát teljesen isme
rem. Küldőim hálával áldoznak a’ t. RRnek, hogy a’ városok 
szavazati jogának és községi rendezésének tárgyalásába bo
csátkoztak. Á’ teendők rendére nézve azonban nézeteik a’ ke
rületi választvány javaslatától eltérvén, kötelességemnek is
merem a’ felszólalást nemcsak azért, mert polgártársaim mél
tányos óhajtásait kifejezni mindenkor tartozom; hanem azért 
is, mert a’ petitio iránya lényegre nézve enmeggyóződé- 
setnmel is egyesül. Vessünk egy futó pillanatot a’ kérdés ke
letkezésére. Ä városok 1825. évben és azóta folytonosan sza
vazatuk érvényesítésében gátoltatván , panaszaikkal ország- 
gyűlésről országgyűlésre a’ t. RRliez, kérvényeikkel a’ törvény 
megtiltására megbízott kormányhoz járultanak. Azonban siker 
nélkül; mert itt a’ panasz kifakadásai elhangzottak, amott a’ ké
relem kellő pártoltatásranem vergődött; míg az alkotványosság 
országszerte tisztelt egyik bajnoka az ügyet országgyűlési végje
lentésében,másika pedig a’journalistika terjedelmesebb mezején 
a’ nemzet figyelmébe ajánlotta. így történt, hogy ezen sérel
mes állapot orvoslása az 1842. or.gyülés megoldandó föl
adásai közé soroztatott. Az ügy ezen első stádiumában ar
ról, hogy a’ szavazat kérdése a’ község rendezésével össze- 
kapcsoltassék, még szó nem vala; nem is lehetett, mert a’ 
nemzet egyedül a’ városok sérelmi állapotát, és ennélfogva 
a’ rendi tábla kiegészítését tartotta szemei előtt; és valamint 
egyfelől vitattatott, miképen a városi követ nem az, minek 
lennie kellene, t. i. az összes polgárság választottja, hanem egy 
szűkkeblű zárt testület küldöttje; úgy másfelől önkénytelenül 
is elismértetett, hogy csak a’ követválasztás meghatározása, 
szabályozása, és törvényes biztosság szükséges a’ városi kö
vetek ö n á l l ó s á g a  e l l e n  fölhozott alaponi ellenvetés 
megszüntetésére. Az 1843. országgyűlés azonban, hinni a- 
karom jó szándékból, az országos képviselet kérdését a’ vá
rosok igazgatási rendezésével öszszekapcsolván, talán akara
ta nélkül is oka volt, hogy az országgyűlés kiegészítésére 
nézve az óhajtóit törvény meg nem hozatott. Azt hivém, a 
választvány tekintetbe vevén ama sikeretlenség veszedelmes 
szil tjét, a kérdés tisztázására idő közben is folytatott érteke
zések eredvényeit, és a’ többi alkotványos nemzet ebbeli pél
dáját, a két különböző kérdést külön választván, javaslatát e 
szerint fogja bemutatni. Látom azonban, hogy e’ munka az 
országos képviseletre vonatkozó szabályokat ismét vegyiive 
tárgyalja azokkal, mellyek kirekesztőig a’ község belügyeit 
és igazgatási viszonylatait illetik. Én ezen eljárást annak tu
lajdonítom, bogye’ tárgy általányosan itt soha meg nem vi
tattatott; tulajdonítom azon tévesztő hasonlóságnak, nHlyaz 
Allodalom és a’ község szerkezetében typusz gyanánt uralko
dik; tulajdonítom végre annak, hogy ezen tábla mindig szem 
előtt tartván az alkudozások nehézségeit, minden lényeges 
kérdéssel számos más kérdést is hoz kapcsolatba, misze
rint a’ mellékesi k, a’ figyelmet igénylő főkérdés szárnyai alatt 
megoldathassanak. Egyedül innét magyarázhatom a’ kormány 
azon, a’ következetességgel meg nem férő eljárását is, minél 
fogva az 1843. k. előadásokban csak a városi szavazatok bizto
sítását és külön a városok berendezését tűzvén ki, mindezek el
lenére mégis, a’kapcsolatot, a’törvényhozási érdekeket a’ közsé
gekéivel öszszevegyítve tárgyalja. Engedjék meg a’ t. KK. s 
RR. hogy az iránt általányos nézeteimet előadjam. Midőn én 
a’ törvényhozásban a’ nemzet józanul föltehető öszakaratá- 
nak természetes létszerét szemlélem, a várost az állodalom 
csak olly tagjának tekintem, melly mint személyesített tes
tület, organicus élettel bírván, saját ereje ’s magán-vagyona 
eszközével, önkörében az élet czélainak öszszeillő kifejtésére 
és érvényesítésére törekszik. Á  törvényhozás tehát mind ősz-

szeállitására, mind működésére és czélaira nézve a’ községéi
től mint egész a’ résztől lényegesen különbözvén, szükséges, 
hogy alkotó elemeit és formáit másutt és máskép keresse 
föl, mint a’ miként és a’ hol azokat fölkeresni a’ község kény
telen. A’ község rendszerében 3 vezéreszme van csak, melly- 
re minden intézkedés alkalmazandó; bármellyiket tekintsem 
ezek közül,vagy a’város belügyeinek kezelésére,vagy azon rend
szerre vonatkozik, mellynek eszközeivel a’ város a’ törvényeket,és 
a’ főhatalom törvényszeres intézkedéseit végrehajtani köteles. 
Mindegyik tekintetben azonban az igazgatás lévén a’ czél, azon 
okokat föltalálni nem bírom, mellyek a’ kér. választványt a’ 
köv.választás ésbelrendezés szabályainak öszszekapcsolására és 
vegyítésére vezethették. Azon hasonlatosságok, mellyek, a’ 
munka oeconomiája után Ítélve, a’ választvány nézete szerint 
a’kapcsolatot látszanak javasolni, engem épen ellenkező vé
leményre kényszerítenek. Hármat említek csak: a’ categoriákat, 
a’ választást és a’ fölügyelést; mind háromra azonban a’ poli
tikai és községi rendezésben külön elvek, külön módok kö
vetendők , miután a’ kerületi választvány a’ szavazhatást, és 
igya’ bizalom kijelentését censushoz, vagy is bizonyos értel
miséget és önállást biztositó küljavakhoz és helyzetekhez köti, 
kérdem: nem szükséges é , hogy ezen önállás és értelmiség 
nagyobb mértékben biztosittassék a’követnek választásában, ki 
országos érdekeket képvisel, kinek szavazata a’ szerint, va
lamint azt egyik vagy másik serpenyőbe veti, az ország köz
javát előmozdíthatja, vagy veszélyeztetheti? ellenben nem e- 
légithetié ki a’ községi képviselő és tisztviselő vá'asztására a’ 
kisebb censust is, nemcsak azért, mert ezeknek hatásköre 
szűkebb szabályozottabb és önkénytelenebb; hanem azért is , 
mert a’ lehető tévedések és hibák a’ főhatalomnak őrködő 
kormány- és itélőszékei által könnyen helyrehozhatók? Nyíl
tan megvallom, hogy én a’ census egyenlőségét az országos 
követre és a’ községi képviselőre sem helyesnek, sem czél— 
szerűnek nem látom. Á  kér. választvány azonban a’ kapcsolat 
eszméje által sodortatva, a’követválasztási censusban a vá
rosok népessége szerint még fokozást is javasol; és ez ter
mészetes következvény, mert az országos képviseletet a’ köz
ség rendezésével azonosítván, a’ censust is azon egy mérezé- 
hez kellett szabnia. Én ezen fokozást a községi választásokra 
nézve helyeslem; mert a’ tisztek és képviselők jobbára csak 
a’ község ügyeit kezelik, és igy a’ czél az lehet, hogy a’ köz
ségi ügyek választás általi ellenőrködéséből az érdeklettek kö
zül minél kevesebben rekesztessenek ki. Azonban nem úgy 
van ez az országos követtel: ennek ereje és tehetsége nem 
városáé, hanem az országé; ő nem városának, hanem az 
országnak érdekeit képviseli; a’ szavazatával alkotott törvény 
nem városának, hanem a’ nemzetnek sorsáról rendelkezik, 
önállása tehát nem városának, hanem az országos census 
biztosítéka alá veendő. Vagy azt hiszik a’t. RB , hogy a’ 200 
ftos ruszti választó, ha Budára költözik, censusával értelmi
ségét és önállását is útban veszíti? és viszont: ha az 1ÖO0 
ftos budai választó a’ 2'>0 ftos Rusztra költözik, értelmisége 
és függetlensége 8tlöfr. öregbedik? azt hiszik, hogy a tehetségek 
kifejtése a’ nagy és kis városok lakosai tekintetében megfor
dított arányban eszközöltetik, és hogy az 1999 ftos nem vá
lasztónak kevesebb művelődési alkalma akad, mint a’ 200 ftos 
béla-bányai választónak? Én más véleményben vagyok, és 
véleményemnek valamennyi alkotványos nemzet nyomatékot ad. 
Hiszem tehát, hogy a’községi censusnak a’ követválasztásitól le
endő elkülönittetése nemcsak czélszerű hanem szükséges is. Ha
sonló az eset a’ választás minőségével. Á  kér. vál. egy illyen 
közvetlen választást javasol ugyan, de ismervén a t. RR. alku
dozási hajlamát, nem veendik rósz néven, ha okoskodáso
mat föltételezem, és dato non concesso e’ tábla megállapo
dásának ingatagságára építem. A’ követválasztás közvetlensé
gét absolut föltételnek tekintem; tegyük föl azonban, hogy a’ 
főrendi tábla, hogy a’ kormány a’ tisztviselők választását 
conditio sine qua non közvetett modorra akarná alapítani, én 
az eddigi tapasztalások szerint hinni merem, miképen a’ t. RR. 
a községi rendezést illy áron megvásárolnák, mit aortái in
kább tehetnek, mivel a’ képviselők időről időre uj választá
sok által fölfrissíttetvén, a’ városi organicus élet hatásai és 
viszhatásainál fogva, a választók kivánatait nemcsak kitár
hatják , hanem teljesíthetik is, De mi leszen e’ változtatás kö- 
vetkezvénye? lö r az; hogy a választványi javaslat kapcso
latának sarkköve, melly a’ választás egyenlő modora, ki- 
mozdíttatik; 2or az: hogy a’ városi választó elegendő cen- 
sussal és igy biztosított értelmiséggel, és függetlenséggel 
fog bírni egy országos Követnek megválasztására, de ön 
ügyét kezelő gazdáját vagy tanácsbeliét megválasztani sem 
elegendő értelmiséggel, sem elegendő függetlenséggel nem 
bírand. Hlyen eredvényekre vezet a’ kaposolat eszméje. A’ 
3ik, mit említettem, a’fölügyelés, Mellékesen mondom, nem 
kevéssé csudáltam, hogy ugyanazon perezben, mellyben e’ 
tábla mint a’ harozias megyei hatóságok többségének kifo
lyása, az administratorok ellen följ aj dúlt, a’ kerületi választ
vány a’ városok születendő véleménycsecsemőnek bölcső
jéhez már administratort, vagy is kir. tőpolgármester neve
zet alatt inspectort állított. Én ezt tulgondosságnak tekintem, 
és az okokat ezúttal nem vizsgálón). Tüdőm, hogy e’ tábla az 
administrate gyorsasága és fontossága tekintetéből meg
győződésem, szerint nemi alapos ugyan, de mégis plausibilis 
okokat fog az inspectorok mellett fölhozhatni, azonban milly 
okokat legyen képes előadni arra, hogy a’ néppel közvetlen 
összeköttetésben nem levő tisztviselő őrködjék a választási gyű

lések fölött, hogy az netalán az utasításokban is gyakorol
hassa tiszti befolyását, és jelentse ki a’ bizodalombafoglalt 
népakaratot, én részemről nem tudom; a’ törvényhozási ha
talom országunkban a’ korona és nemzet között meg van oszt
va , valamint tehát a’ korona ebbeli jogát szentnek és sért— 
hetlennek ismerem el, úgy viszont kívánom, hogy a’ néptől 
is azon ritka, de jelentékes perczekben, mellyek bizalmá
nak kijelentésére szükségesek, a’ függőség, a’ szolgaság, a’ 
külbetolyás minden jelei távolittassanak el, miszerint akarata 
tiszta maradjon. A’ k. főpolgármester elnöklése választási 
és utasítási ülésekben tehát az alkotványos nézetekkel meg nem 
fér, és igya’ javaslatbeli általányos elnökség is nem hogy a’ 
kapcsolatot ajánlaná, sőt ellenben szinte a’ külön tárgyak kü
lönválasztásárai szükséget tünteti fel. Elismerem én, hogy a’ 
városok községi rendezése, a’ személy és vagyontalanságra, 
a’ tehetségek és erők fejlesztésére, a’ becsvágy és közszellem 
ébresztésére és szilárdítására üdvösen hatand; de ennek e- 
redvénye nem a’ kapcsolatnak tulajdonítható, hanem a’ köz
ségi rendezés nagyobb vagy kisebb tökéletességének. Á  vá
rosok jelen állapota sérelmi, és ennek következtében ezen 
tábla is alkotványellenes állapotban van, ezen sérelem kellő 
orvoslása ném a’ községi rendezésben keresendő, hanem a 
követválasztás; szabályozásában és biztosításában. Angolhon
ban az alsó ház reformja, a’ községi rendszer javítását meg
előzte; Würtemberg, Baden és Belgiumban az alkotványos 
élet működött előbb, és csak ennek következtében eszközöl
tetett a’községek rendezése. Ellenben Poroszország már rég
óta bír községi rendszerrel, de azért az alkotvány sikeritő 
formái után^ még mindig foganat nélkül eseng. Miután tehát 
küldőim a’ kérdésben forgó külön 2 rendezés öszszekapcsolta- 
tását,ugy elméleti, mint gyakorlati tekintetből czélszerűnek nem 
tartják , sőt más alkotványos nemzetek példáján indulni kí
vánnak; kérik a’ t. rrket, miszerint a’ külön természetű kér
dések közül, mindenekelőtt a’ városok szavazatát, és a’ vá
lasztás módját megállapítani, és az országos határozatot szen
tesítés végett még jelen országgyűlés ideje alatt őfelségének 
fölterjeszteni méltóztatnának; hogy igy a’ tüstint életbe lép
tetendő rendszer folytán megválasztott városi követek még ez 
országgyűlésen vehessenek részt a’ községi rendszer elhatá
rozásában. A’ mennyiben azonban e’ kívánat teljesítésére haj
landóság nem lenne, kérem a’ t. rrket, hogy az annyiszor em
lített 2 külön tárgyat, a’ munka oeconomiája és az elválasztás lo
gikája tekintetéből 2 külön t.czikkbe foglalni méltóztassanak.— 

R e n g e y  Férd. (Szeged) Városom országgyűlési ’s 
helyhatósági állásának nyomasztóságát,mint ezt már többször 
kijelentém,mélyen érzi,tudja hogy követe az öszszes polgár
ság képviselőjének igazi valóságban magát alig nevezheti, 
tudja hogyinstitutiójának szúrágta korhadt gépén a’ szabad
ság a’ polgári közélet majd minden nyilatkozata megtörik, 
és róla nélküle intézkedik itt a’ törvényhozás, és róla nél
küle kormányoz otthon egy nem szeretett zártbureaukratia. 
Ezen boszszantó állapotot csak azért érintem,hogy megfog- 
hatóbbá tegyem az öröm és hála nagyságát, mellyet kétség
telenül minden hazaü kebel érez, midőn a’ k. kir. előadások 
bizonyítják, hogy ő fels. kegyel, királyunk a’ kir. városokra 
súlyosan nehezült szenvedések orvosoltatását alkotványos u- 
ton szinte kívánni méltóztatik.—  Semmi kétség többét, kér. 
rr. hogy fels. királyunk a’ szabad kir. városoknak nemcsak 
törvényhozói hanem municipalis rendeztetésükre is kiter
jesztő magas figyelmét; semmi kétség, hogy a’ városi kér
désnél királyi akarat’s nemzeti köz óhajtás találkoznak,’s a - 
zért bátor vagyok a’ t. kér. rr. megkérni, méltóztassanak a’ 
városi törvényjavaslattal, majdan felküldendő fölirásra néz
ve eleve elhatározni, hogy abban ő fels. előtt a’ városi tárgy 
kitűzéséért hálás köszönet fejeztessék ki. Indítványom mo- 
tivatiora, azt hiszem, nem szorul, de minthogy kötelessé
gemnek ismerem városom részére ez úttal is követelni a’ 
szavazatot, és követelni a’ belrendezést, a’ már tapasztalt 
félreértések megelőzése végett ezennel kijelentem, hogy én 
soha sem sürgetem ’s isten mentsen meg hogy valaha vá
rosom nevében másnak és egyébnek sürgetni tudjak szava
zatot, mint az iparban nemzetiségben és alkotványosságban 
eg7gyé olvadt polgárság öszszegének, hogy én soha nem 
sürgettem és sürgetni nem is tudnék olly rendezést, melly a’ 
mostani gyógyithatatlanul haldokló rendszernek reméllelt 
sirhantján egy az alkotványos élet kifejlődésének meg nem 
felelő sőt ezt veszélyeztető institutiót elevenítene föl. A’ vá
rosi rendezésnek nézetem szerint a’ köz szabadság nagy és 
mély alapján kell emelkedni, ha t. i. akarjuk, hogy a’ magyar 
nemzetiség és alkotvány szeretete áthassa a’ városokat, az 
ön igazgatási helyhatósági önállásnak ’s a’ törvényhozói 
jognak érezhető valósággá kell fejlődni, hogy nyugott és 
megelégültlehessen a’ városi közönség, hogy ki ne fárad
janak a’ pályázók közt az alkotványos irány ’s ama nemesb 
érzelmek, mellyek alkotványaért a’ szabad ember keblét ma
gasabban dobogtatják, sőt föllelkesítik megállania’ tüzpró-



bát nemcsak ha külellenség támadná meg a’ trónt és hazát, 
hanem midőn az alkotványt talán ön hálátlan üai ellen véde
ni kötelesség. —  Ámde t. kér. rr. a’ kegyel, kir. előadások
hoz csatolt t.czikkelyek nem Ígérnek olly coordinatiót, melly 
már alapjában ne veszélyeztetné a’ városok és lakosaiknak 
alkotványos és polgári jogait. —  Azt hiszem én t. kér. rr. 
hogy ezen t.Vényczikkelyek által a’ magyar kormány főleg 
annak akarta mindenesetre méltánylást érdemlő jelenségét 
adni, hogy a’ városi kérdésnek minden részleteiben leendő 
megoldásához szívesen járul, de nem szeretném hinni, mint
ha ugyanazon t.czikkelyek által azt is óhajtotta volna elérni, 
hogy azok a’ belrendezésnek mindenekben mintául szolgál
janak. —  A’ magyar országgyűlés és kormány gyakran igen 
meszsziről szokta kezdeni a’ tanácskozást ’s alkudozást,—  
illy téren áll gondolatom szerint jelenleg a’ kormány’s azért 
ismétlem: t.czikkeit óhajtott készsége jeléül tekintem ugyan, 
de nem tarthatom olly nyilatkozatnak, mellyhez idomitni kí
vánhatná a’ városi kérdésnek mindenekben leendő megol
datását. —  Szeged lakosai legalább illy coordinatiót soha 
nem óhajtottak , megtanultak ők és tudnak is maguk lábán 
járni ’s azért maguknak, nem pedig valamelly kir. polgár- 
mesternek és zárt testületeknek sürgetik a’ szavazatot, ’s ir
tóznának olly coordinatiotól, melly szavazatukat a kir. pol
gármester és zárt testület kezébe játszaná, melly ezei nyi 
igaztalanságot még pedig törvény színe alatt a töivény 
szent nevében létesítene. Vagy talán azt hiszi valaki, hogy 
a’ városi közönségnek osztályokra szétdaraboltatása kevés 
választó, közvetett választás, örökös tisztviselőség, zárt ta
nácskozás, függő csekély számú tehetetlen képviselő testü
let, ettől ellenben független de fölülről mindenféle közvetett 
és közvetlen felügyelés alá rendelt, azonban a’ képviselők 
irányában vétóval felruházott tanács és egy elnöklő kir. pol
gármester, kit semmi érdek nem köt a’ városhoz, mint túl
ságos hatalma, hogy ezek mondom szükséges vagy legalább 
jótékony attribútumai lesznek a’ városi rendezésnek, hogy 
ezek nem teszik csalódássá a’ városi közönség jogait, sőt 
magát a’ rendet nyugalmat ’s a’ polgárok megelégiilését? 
Én legalább illy rendezésben megnyugtatóttalálninem tudnék.

Illy rendezés mellett ugyanis egyebeket mellőzve kö
teles lesz a’ polgár és közlakos ezentúl is parancsoló dogmák 
gyanánt tisztelni, mi a’városi igazgató testületek gyűléseiben 
zárt ajtóknál történik ’s ez talán jótékony hatással lesz a’ vá
rosokra, vagy talán a’ polgárnak és lakosnak nem is szüksé
ges tisztviselőji eljárásának őrszemmeli kisérése? nem nem; 
nyilványosság nélkül nem fog fejlődni alkotványos élet a’ vá
rosokban,^ ne higye senki, mintha rendetlenségre vezethet
ne, ha legalább a’ választók ismernék embereiket, kiket be
csületes eljárásukért megválasztani vagy szolgalelkökért ’s 
áruba bocsátott hivataloskodásukért bizalmukból kirekeszteni 
kötelességük lenne.—  De nem szándékom a’ kir. városokból 
száműzött nyilványosság gyászos eredvényit felsorolni,’s csak 
azt érintem meg, hogy az említett czikkelyek valamint mélyen 
hallgatnak a’ nyilványosságról, úgy hallgatnak a’ gyűlések 
szabad tanácskozásinak biztosításukról is, minden, mit e’ te
kintetből mondanak, csak annyiból áll, hogy a’ tanácskozási 
csend és rend fen tartása az elnököt illeti, de igy ki biztosit ben
nünket t. kér. rr. hogy a’ meggyőződés tűzrnelegével kifejtett 
véleményt, mellyben a’ városiközönségtől független kir. pol
gármesternek nem lesz szabad, vagy nem lesz kedve osztozni, 
nem fogja é rendellenesnek találni? hol találunk menedéket, 
hol ótalmat ezen határtalan hatalom ellen, melly törvény nem 
létében a’ rend ürügye alatt felhasználhat terrorismust és 
mindent, mi a’ szabad szót üldözheti ’s megnémithatja! vagy 
talán nekünk elnöki kegyes engedelemnélkülbecsületes tűzzel 
még majd vitatkozni is tilos lesz,’s a’ kir. polgármester és a- 
lája rendelt tanácsa talán még kötelező szálat is szabhat e- 
lőnkbe, mellyekhez eszméinket meggyőződésünket ’s lelkese
désünket hangolni kötelesek legyünk?—  Ha ez igy lenne t. 
kér. rr. úgy előre Isten hozzádot mondhatunk a’ városi alkot
ványos életnek még akkor is, ha a’ tanács és képviselő testület 
szerkezete figyelmünket mellőzné, pedig erre csak egyetlen 
elfogulás—nélküli tekintet kell, hogy kiki meggyőződjék, mi
kép az ezen t.czikkelyek szabályai szerint szerkesztett városi 
igazgató testületek csak bábjai lesznek a’ hatalom akaratának 
’s a’ közügyeket többnyire olly színben fogják látni, minőben 
azoknak látásukat a’kir.polgármester parancsolandja. Ugyan
is, olly örökös tisztviselők, kik semmi függésben a’ válasz
tóktól ’s a’ városi közönségtől nem lennének, hanem annyival 
inkább függnének a’ kir. polgármestertől, kiknek a’ kir. pol
gármester kedvezése nélkül előmenetelre még csak reményük 
semlehetne,kiknekhivataljokbakerülhetnevagylegalább kel
letlen boszszontásokat okozhatna a’ kir. polgánnesterreli el
lenkezés— illy örökös tisztviselők mondom kétségtelenül oda 
fognak sodortatni,hol minden bureaukratiátállani látunk, hogy 
t. i. többnyire a’ hatalom ’s a’ kedvezéseket osztható elnöki 
szék felé kandikáljanak,’s ha a’ már szerkezeténél fogva is a’ 
bureaukralia ösvényére fölkényszeritett tisztviselő irányában, 
akkor bitem szerint meg van téve minden,mit a’városok önál
lásának csalódássá törpitésére a’ hatalom lenni kívánhat. Te-
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gyük fel t. kér. rr.,hogy az általam többször említett t.czikkek 
szellemében alakulandó gyenge képviselő testület gyengesé
gének daczára is bírna valaha erővel elbatároznfihogy például 
bizonyos országos sérelmi tárgy megvitatására mulhatlanul 
szükséges iratokat a’ tanács vele közölni tartozzék, ezt a’ta
nács mindenkor megtagadhatja azon ürügy alatt, mintha a’ 
képviselő gyűlés hatásának köréntul lépett volna, igy járhatna 
a’ képviselő gyűlés még az országgyűlési utasításokkal is, úgy 
mindennel, mi legyen bármennyire szent és törvényes, de a’ 
tanácsnak rokonszenvét nem bírná ’s a’ mi legszebb t. kér. rr. 
a’ vita alatti tárgyat a’ városi tanács még a’ kir. helyt, tanács
nak köteleztetnék fölterjeszteni,’s azért ha az illy korlátolt,lé
lek és szabadság-nélküli testületnek valaha védelmezni kel
lene majd a’ nép szabadságit,védelmezni a’tulajdont ’s a’ sze
mélyes bátorság megbecsülhetetlen kincsét, hiába fog t. kér. 
rr. ótalmat és segedelmet tőle kérni várni az üldözött, reményit 
és várakozását meg fogja hiúsítani a’szerkezet és rendszer ’s 
a’ városi polgárnak alig marad egyéb hátra,mint azon keserű 
érzés, hogy reméllett alkotványos és polgári jogai nem való
ság hanem árnyék és csalódás! —

Midőn tehát a’ városi ügynek administrationalis részét 
mintáz általam felhozottak tanúsítják, úgyis lehet tárgyalni 
és megoldani,hogy ezen megoldás által a’ városnak és lako
sainak alkotványos jogai megcsonkittassanak vagy épen sem
mivé tétessenek, a’ fenforgó körülmények közt nem lenne é 
tanácsos Buda város köveiének indítványát, de egyedül a’ 
kerületi választvány munkájának oeconomiájairánt elfogadni, 
azt a’ tek. kerül. rr. bölcsesége határozandja el, én minden 
esetre városomnak joggal el nem tartóztatható szavazatát 
sürgetem, és sürgetem egyszersmind a’ belrendezést, de olly 
belrendezést, melly a’ városok alkotványos kifejlődését ne 
gátolja, hanem inkább könnyítse és elősegítse.—

J o a n n o v i c s  György (Temesvár). Üdvözlöm e’ mai 
napot, mellyen a’ városi ügy mint a’ törvényhozás legfontosb, 
legsürgetősb teendőinek egyike tanácskozás alá vétetik. Ez 
ügy szerencsés megoldatásától, vagy eredvény-nélküli tár
gyaltatásától függend az: ha vájjon Magyarország polgárit e’ 
hon szabad fiainak, vagy ezentúl is mostoha gyermekeinek 
keilend é tekintenünk? Tehát kétségkívül fontos e’ tárgy; de 
ép azért mert fontos, igen sok függ attól: hogy milly alak
ban kerülend az tanácskozás alá. ’S ez okból nem érthetek 
egyet Buda város polgáraival, kiknek petitiója fölolvastatott, 
nem azon tisztelt követtársimmal, kik az országgyűlési sza
vazat kérdését a’ belrendezésilől most mindjárt egyelőre el
kívánják választatni; m értebben olly lépést látok, melly az 
annyira kívánatos belrendezést könnnyen háttérbe szoríthat
ná, veszélyeztethetné.Ezen állításomat bebizonyítandó figyel
mesekké teszem a’ t. kk. és rr. azon okokra, mellyek ezen a’ 
sajtó utján is már évek óta pengetett elválasztási eszmét szül
ték. Ezen okok jobbadán a’ körül forognak, hogy a’ b e ren 
dezési kérdéssel öszszekütött akadályok és nehézségek mi
att a’ városok országgyűlési szavazata is el fogna maradni, 
ha az a’ belrendezés bonyolult kérdésétől elválasztva nem 
lárgyaltatik. —  Ezen elválasztási eszme tehát egyedül azon 
előszeretetnek köszöni létét, mellyel többen a’ szavazat kér
dése iránt viseltetnek. És igy állvána’ dolog, nem monda
nék é ki az elkülönítés által bár hallgatólag is azt: hogy a’ 
belrendezés keresztülviteléhez nem sok reményünk van ? és 
hogy ezen országgyűlésre a’ szavazati kérdés elintézésével 
is beérjük, hogy ennekmegmentésére készek vágynak ezút
tal a’ berendezésről lemondani? Mindez ben foglaltatnék az 
említett két kérdésnek egymástóli elválasztásában, ha az csak
ugyan megtörténnék. De én t. kk. és rr. a’ berendezésre 
nézvést egészen más véleményben vagyok ’s azt hiszem, 
hogy e’ kérdést kivált most, a’ városi ügy fölvételének első 
perczeiben, minden ok nélkül föláldoznunk nem szabad. —  
Nem kívánom hoszszasan fejtegetni a’belrendezés szükséges 
létét; mert hisz annak szükségéről a’ törvényhozás meg van 
győződve, ez úttal röviden csak annyit jegyzek meg, hogy a’ 
mennyiben a’ városok beligazgatása az egyes polgárokat leg
közelebbről érdekli, ’s a’ mennyiben ők az eddigi régi bel- 
szerkezet bajaival, zaklatásival minduntalanul jőnek közvetlen 
érintkezésbe, ennek bilincsei alóli fölszabadittatása, e’ szem
pontból véve a’ dolgot, szükségesebb magánál az ország- 
gyűlési szavazat elnyerésénél is. Ezeket koránsem akartam 
az országgyűlési képviselet kérdésének rovására fölhozni, 
sőt úgy vagyok meggyőződve: hogy a’ városok országgyű
lési képviselete olly kérdés, mellyet elhalasztani nem lehet 
többé, mert azt, hogy a’ polgári osztály a’ hongyiilésen kép
viselve legyen, a’ közvélemény által olly szükségesnek nyil- 
ványított érdekegyesités és jogok terjesztésének szempontja 
sürgeti, ’s mert olly osztályt, melly anyagi élvezettel be nem 
érve, szellemi kincsek,jogok után sovárog ’s a’ szabadság
nak eddig nem érzeti gyönyöreivel ismérkedni vágyik—  egy 
illy osztályt mondom továbbá is alkotványos állásból kivet— 
kőztetve hagyni annyi volna, mint a’ haza érdekét figyelembe 
nem venni. —  Ezekből azonban koránsem következik az : 
hogy a’ belrendezés nem szinte olly szükséges,’s azért távoz- 
talni kívánnék minden olly lépést, melly a’ kormányt csak

távúiról is azon hiedelemre vezethetné, mintha t. rr. a1 belren
dezés keresztülvitelét boldogabb időre kívánván halasztani, 
ezúttal az országgy. szavazat megállapítását is eléglenék; 
mert ez, a’ kormányban igen könnyen azon vágyat ébreszt
hetné: hogy a’ berendezésre vonatkozó concessiók osztoga
tásában fukarabb és tartózkodóbb legyen, mi a’ kérdés meg
oldatását természet szerint igen nehezítené. Hogy félre ne 
értessem,szükségesnek tartom kijelenteni: hogy azon esetre, 
ha később a’ nemzet és kormány közti alkudozás közben a’ 
belrendezés elintézésének lehetetlenségéről meg fognék győ
ződni, perczig sem késném a’ szóban forgó elválasztást sür
getni,ezzelküldőimnekistartozom, kik még ez országgyűlés
re is követelik a’ szavazatot, igen természetes tehát: hogyha 
azt ez orssággyülésre ki nem víhatom, ügyekeznem kell azt 
habár a’ belrendezés föláldozásával is,legalább jövőre kiesz- 
közleni. Ez azonban még időelőtti lépés volna,és azért hagy
juk a’ dolgot azon kerékvágásban,mellyben az múlt ország
gyűlésen forgott, vegyük aztúgy föl,mint azt a’ t. választvány 
elénk terjesztette. Reméltem: hogy e’ kérdéssel itt e’ táblá
nál időt nem vesztendünk, át fog tehát nem sokára a’ főren
di táblához vitetni’s mivel a’ t. rr. e’ tárgynak több főpont
jára nézve a’ ml. főrendekkel már múlt országgyűlésen meg
lehetősen megegyeztek, azt hiszem: hogy ezen ügy nem so
kára a’ kormányhoz is föl fog jutni. No! már itt kissé las
sabban legyünk t.kk. ésrr. mert megvallom: hogy sokat a’ 
kormánynak ez ügybeni javaslata ijesztett meg, én is úgy já r
tam vele. Nincs e’ javaslatban sem a’ nyilványosság által föl
tételezett közéletről, semszabadabbmozgásról, sem a’jogok 
független gyakorlatáról szó, hanem arra igen is nagy gond 
látszik fordítva lenni, hogy a’városokban az eddigi siri csend 
fentarlassék. Ha a’ városi ügy e’ javaslat nyomán válnék tör
vénnyé, akkor ugyan mondhatnák a’ városok, hogy ország
gyűlési képviseletet nyertek, de arról is meglehetnének győ
ződve, hogy e’ képviseletet igen drága áron, t. i. azalkot- 
vány és szabadságnak áruba bocsátásával vásárolták meg. 
Engem csak az vigasztal,hogy a’javaslata’ kormánynak nem 
végszava, ezt ultimátumnak tekintenünk nem lehelnem  sza
bad, mertez ellenkeznék az alkotványos elvvel, miszerint a’ 
haza képviselőji azon részvélébül és előföltétellel tartanak 
országgyűlést: hogy a’ kormányt a’tanácskozásokban felhor
dott okok erejével nézeteik helyességéről meggyőzniük si- 
kerülend;’shogy viszont ők is engednek a’ kormánynak ott, 
hol igazavan,’s hol az alkotvány veszélyeztetése nélkül en
gedhetnek, tehát ultimátumnak nem tekintem e’ javaslatot, 
’s mert igazságos vagyok a’ kormány iránt, azon reményt fe
jezem ki: hogy ha a’ dolgot jól nem kezdé is, tán jól fogja 
végezni.— Kisértsünk meg mindent tek. kk. és rr. mi mind a’ 
belrendezés,mind a’ szavazat sikeres eldöntésére szolgálhat; 
’s ha, mit istenne adjon’s mit nem reményiek, olly akadá
lyok merülnének fel, mellyeken a’ belrendezés hajótörést 
szenvedne, akkor vágjuk ketté az egész tárgyat,válaszszuk 
ettől ketté külön a’szavazat kérdését ’s igyekezzünk ezt leg
alább az egészből megmutatni; most azonban tekintsük a’ 
városok ügyét egy egésznek, mellynek szóban forgó két ré
sze: a’ belrendezés és szavazat kérdése t. i. olly szoros test
véri kapcsolatban van, hogy csak a’ végső szükség esetére 
válhassék el egymástól. —  Ezek után nem marad egyéb hát
ra, mint arra kérnem a’ t. rrket, hogy a’ fontos tárgyat azon 
lelkesedéssel karolják fel, mellyel azt múlt országgyűlésen 
tárgyalták, mert itt nem kevesebbről, mint arról van szó : 
hogy a’ nemesség és nem nemesek millióji közt fenálló vas
sorompót félmillió embernek nyissa fel a’ törvényhozás, és 
hogy azon osztály, melly eddig a’ jogtalanság bilincseiben 
szenvedett, ezentúl szabad állásra vergődve szellemi és a- 
nyagi érdekeit megnyugvással helyezhesse a’ „semmit ró
lunk nélkülünk“ nagy elvének paizsa alá.

Ajánlom e’ fontos ügyet a’ lettes kk. figyelmébe, és 
pártfogásába.

Tót h L ő r i n c z  Breznobánya követe: Tisztelt követtár
sam elmondá küldőink kivánatait, én csak a’ budai petitióra 
’s tisztelt barátom a’ budai érd. követ indítványára kívánok 
szorítkozni. — A szabadság azon szép elveit, miket Szeged 
tisztelt követe a’ nyilványosságra ’s a’ királyi lőlölügyelők ká
ros mindenhatóságára nézve mondott, én is magaméivá te
szem, ’s ha a’ városi ügy részletesen fog tárgyaltatni, .én kül
dőim parancsához is hiven, ugyanazon értelemben, és szel
lemben fogok nyilatkozni, de most a’kormányi javaslat fölött 
crilicát tartani nem akarván, csak a’ sorozat kérdésére nézve 
fogok szólani, azon hitben, hogy a’ dolognak sikere főkép at
tól függ , mikép fektette tik az , ’s minő vágásba vezettetik 
mindjárt kezdetben?— És e’ részben nem érthetek egyet tisz
telt barátommal Temesvár érd. követével Meggyőződésemet 
a szál), kir. városok ügyében néhány egyszerű tételbe vo
nom öszsze. -- Először meg vagyok győződve egy részről, 
hogy a’ belső, otthoni, közigazgatási elrendezés a’sz. kir. vár, 
polgároknak épen olly szükséges, minta’ politikai befolyás, — 
sőt hogy az otthoni elrendezés hiányából folyó rósz, a’ kir. 
városok polgárait még érzékenyebben nyomja, mint a' politi
kai befolyás nem léte, mert amaz a’ mindennapi életre ne- 
hézkedik, s általok naponkint, sót óránkint éreztetik, migaz 
ezutáni vágy nincs még ekkoug eléggé kifejlődve, ’s igy reá- 
jok nézve subieclive nem olly érzékeny baj ; de meg vagyok 
győződve más részről, hogy a’ magyar törvényhozeásnak, js-
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mét országos tekintetből. legfőbb érdeke a legelső teendője, 
a’ városok politikai befolyását helyreállítani. Másodszor, meg 
vagyok győződve, hogy a’ politikai és administrativ elrende
zés szorosan össze nem főggő, sőt lényegesen különböző, ’s 
egymástól nemcsak veszély nélkül elválasztható, de ha a’ do
log sikerét könnyitni akarjuk, szükségkép elválasztatni kellő 
dolgok. Harmadszor, meg vagyok győződve, hogy miután a’ 
munkálat e’ két lényeges része elválasztható, ’s ezen elválasz
tás által az eredvény biztosit tátik, a’ két rész közöl azt kell e- 
lőre bocsátani, melly országos tekintetből fontosabb, ez pe
dig nem a’ közigazgatási rendezés, hanem a’ politikai befo
lyás kérdése. Igyekezni fogok tételeimet bebizonyítani. — Ne 
méltóztassanak azok közé számítani Lek. RR., kik mint né- 
melly előttem szólott városi követ urak, a’ meddő hisztériái 
térre szeretnek állani, noha megvallom , azt vélné az ember, 
hogy azon törvényhozó test előtt, melly kizárólag csak hisz- 
toriai jogokra támaszkodó aristokratiából, és papságból áll, 
erős argumentumnak kell lenni a’ hisztériái jogok emlegeté
sének. A’ városok ügye iránti meggyőződésem, nem a’ múlt
nak elporlott romjai közt, hanem a’ jelen, és jövendő virágzó 
mezején keresi’s találja föl alapját. Én a’ hisztoriai téren szal
mát csépelni nem akarok , hanem az alkolvány philosophi- 
ájából mentett egypár sarkigazságot fogok véleményem mel
lett fölhozni. — A’ hazai törvényhozás erőtlenségének, ’s á- 
jultságának, czélai kivibetlenségének, a’ kevés tekintélynek s 
tiszteletnek, mellyel iránta viseltetik a’ kormány, egyedüli o- 
ka azon keskeny és korhadt alap. mellyen a’ törvényhozás 
jelenben nyugszik, t i. az, bogy a’ magyar törvényhozás csu
pán az arislokralia kifolyása,’s annak, a’ mit kíván, nem 15 
mi l l i ó  f őbő l  ál ló n é p  ad e r ő t ,  — és jelentőséget, 
hanem csak eg y  p á r  s z á z  e z e r  főből álló privilegiált, 
— tetemes részben elkorcsosu t, elgvöngiilt, eladósodott, má
sik tetemes részben bocskoros, koldus, szegény, tudatlan és 
eladó, — és csak kisebb részben ép, és erőteljes aristo- 
kratia ad nagyon is csekély nyomalékot. — Bajaink o’ leg- 
főbbikének orvosszere egyedül az, mit a’ jövendőtől esdve 
várunk — a’ honlakosok számához arányozva józan qunli- 
ficatiókhoz kötött, a’ mostani országrendi, ’s törvényhatóság- 
képviseleti alakból kitisztult n é p k é p v i s e l e t .  — ’S mivel 
e’ népképviseletet el nem érhetjük egyszerre, igyekeznünk 
kell elérni annak legalább egy részét,-- ’s ha el nem érhetjük 
tökéletes formában — igyekeznünk kell elérni a’ kevésbbé tö
kéletest is. — Igaz, hogy a’ királyi városoknak, mint tör
vényhatóságnak 'képviselete épen ollyan távol áll a’ valódi 
tökéletes népképviselet eszméjétől, mint a’ megyei képvise
let , — de a’ mennyiben a’ királyi városok mégis egy a’ ne
mesi castától különböző, életerős, munkás, iparos elemet 
foglalnak magukban, ’s összesen több mint hatszáz ezer civi- 
lisált lakossaf bírnak, kétséget nem szenved, hogy a’ kir. vá
rosok szavazatnyerése által a’ népképviselet felé egy hatal
mas lépés fog tétetni, ’s a’ törvényhozás alapja tágittatván, 
annak ereje ’s tekintélye tetemesen növekedni. — Másik fő
hiánya törvényhozásunknak — az alap keskenységén ’s kor- 
hadtságán kívül — az, hogy csaknem kizárólag juristákból ’s 
mezei "gazdákból áll, ’s igy keblében azon sokoldalú ismé
retek , mellyekből czélszerü törvényhozás keletkezhetik, leg
alább teljes és részletes világosságban nem lakozhatnak; kü
lönben az ország jóllétének íőfő tényezőji, ipar, kereskedés, 
műszorgalom, valód!!?.?; képviselve nincsenek, — ’s főkép in
nét is magyarázhatni, hogy hozott törvényeink gyakran lnjá- 
nyosak, egyoldalúak, ’s a’ gyakorlati élettel összeférhetitek. 
Ezen egyoldalúságon segítve lenne, a’királyi városok képvi- 
seltetése által, inellyeknek kebelében laknak: az ipar, ke
reskedés , műszorgalom körüli gyakorlati és részletes ismé- 
retek. — Ez okoknál fogva tartom én paranosoló szükség
nek, hogy a’ sz. kir. városok szavazatjogának megállapítása 
a’ berendezéstől ne föltételeztessék; ’s még csak egy két szo
kott ellenvetésre kívánok pár szót szólani. -— Szokott mon
datni, hogy ha a’ kir. városok politikai befolyással Hibáztat
nának föl, a’ mostani administrationalis schlendrian pedig 
megmaradna, a’ kormány és a’ tisztviselők olly hatalmat lóg
nának gyakorlani a’ választókra, hogy az áltatok választott 
képviselők országgyűlési szavazatai az alkotványos szabadsá
got, sőt a  magyar nemzetiséget is veszélyeztetnék. — Véle
ményem szerint ezen aggodalom alaptalan ,’s aligha hibázom, 
ha azt állítom, hogy hazánkban legfüggetlenebb elem a’ le
hetős városi polgárság — mert hiszen a’ fölállított qualiűoa- 
tiók szerint csak ez lógna bírni választói joggal, — ezen 
munkás, szerény, hivatalra nem vágyó polgárság, mellynek a’ 
kormánynyal, nagy urakkal, administratorokkal semmi köze, 
csak contóit fizessék ki; ha azt állítom, hogy ez elem sok
kal függetlenebb, mint a’ megyei. Mig a’ megyéket — tisz
telet a kivételeknek!— olly tekintetes urak lakják, kiknek 
függetlenségét a’ hivatalvágy megsemmisíti, ’s ezeken kívül, 
egy tudatlan, nyers kortes-tömeg, mellynek eg’y két vezér 
fényes húszasokkal ’s telt kulacsokkal parancsol, addig a’ vá
rosi polgárság becsületes munkája után é l, és senkire nem 
szorul, sem hivatalra nem vágyik. Mellyik tehát ezek közül füg
getlenebb — ? — És én még akkor is hiszek ezen függetlenség
ben , ha a’ királyi fölügyelők hatalma a’ követválasztásokra 
nézve is megállapittatnék, a’ mit egyébiránt képtelenségnek 
tartok, és ebben egy fő okot találok, a’ két, szóban forgó, 
tárgy elkülönítésére; azt hiszem ugyan is, hogy az admini
strativ rendezésnél behozandó kir. főfölügyelők mellett hoz
hat föl a’ kormány plausibiÜs okokat, ’s azokat elkerülni bajos 
lesz, a’követválasztásnál pedig illyen fölügyelőket alkalmaz
ni, e’ mellett a’ kormány semmi plausibilis védokot fölhozni 
nem tud. — A’ mi a’ magyar nemzetiséget illeti, azt hiszem, 
e’ tekintetben az aggodalom már elkésett. A’ magyar nyelv 
diplomatikai méltósága ki van már víva, a’ magyar király 
magyarul szólott trónusán, ’s illy előzvény után a’ magyarul 
még nem szóló polgárság érdeke fogja parancsolni, hogy a’ 
magyar nemzetiségbe belé olvadjon, hogy gyermekeit magya
rul neveltesse, a’mit már jelenleg is tesz. A’másodikra nézve, 
hogy t. i. a’ politikai jog kérdése a’ belrendezéstől nemcsak 
elválasztható, hanem siker tekintetéből el is választandó, — 
Buda érd. követe részletesen kifejtette véleményemet, és azo
kat, miket ő már elmondott, ismételni nem akarom. — De

azon szempontot, hogy a’ szavazatjog előrebocsátását a „n i- 
h il de n o b i s  s i n e  n o b i s “ elv kívánja, nem lehet el
mellőznöm. Ha valaki házamat elvette ’s végre sok küzdés és per
lekedés után sikerül kieszközölnöm, hogy azt viszszaadja , — 
én e’ visszaadásért, bár az nem kegyelem, hanem igazság, még 
hálát is nyilatkoztatok: — nem fognáé a’ hálaérz^t-t megke
seríteni olly eljárás, ha azon valaki, mielőtt házamat vissza
adta a’szobákat és bútorokat tetszésének és ízlésének kizárásá
val rendezné?illyen eljárás lenne a belrendezés, mielőtt a városok 
szavazatjoga meg nem adatik, ’s hozzá szólásuk ez által lehet
ségessé nem tétetik. — A’ mondottaknál fogva tehát a budai 
indítványt, mini a’ városi kérdés siikeres és igazságos megol
datásának egyedüli módját én is pártolom. —

S á p y  Samu (Debreczen) Azon kivánatok, mellyeket 
az előttem szóló kir. városi követek előterjesztettek, két fő elvre 
vonhatók; egyik az, miszerint némellyek az 1608: l . t.cz. nyo
mán kívánják a’ kir. városok szavazatát teltleg életbe léptetni 
’s ezt a’ rendezéstől föl nem függeszteni; másik az, miszerint 
némellyek ezen munkálatban a’ politikai rendezést az admi- 
nistrationaíis rendezéstől egészen külön vásasztatni’s jelenleg 
csupán amazt akarják tárgyaltatni. Küldőim egyenes utasítása 
’s egyedi meggyőződésem következtében ezen kivánatok kö
zül egyiket sem pártolhatom. Nem az elsőt, mert noha azt, mi
szerint a’ kir. városok az 1608: 1. t.cz. által biztositottszava- 
zatijogoktul egyszerűentettleg elejtettek, én is sérelemnek tar
tom, miután azonban a’ lettet meg nem letté tenni nem lehet, 
azon sérelem orvoslásátugy kívánom eszközöltetni, hogy egy
szersmind az indok, mi ezen sérelemre alkalmat szolgáltatóit, 
elhárittassék. Mi volt ugyan is az ok,mi ezen sérelmet előidézte? 
az, hogy a’ kir. városi institutiókban, miknél fogva egy rész
ről a’ polgárok minden közdolgokbai befolyástól kizárattak, 
más részről magok a’ polgári községek függő állapotra jutot
tak, nem találtattak fel azon biztosítékok, mik a’ törvényho
zásba! tettleges befolyásra megkívántainak.—  Küldőim tehát 
gyökeres orvoslást akarván kívánják, hogy mindenek előtt 
ezen institutiók czélszerü változtatásával az erre elegendő é- 
rettséggel biró polgároknak a’ közdolgokba kellő befolyás,a’ 
polgári községeknek pedig törvényhatósági állásukban illő 
függetlenség biztosíttassák törvény által ’s ezzel együtt vagy 
ezt követve törvényhozásbai befolyásuk megadassák.— Mi a’ 
másik elvet illeti, nevezetesen,hogy most a’ politikai rendezés 
külön válva tárgyaltassék, az administrationalis rendezés el
határozása pedig akkorra halasztassék, midőn majd a’ politi
kairendezés következtében a’kir. városok a’ törvényhozásba 
tettleg befolyhatnak; ezt hasonlóul nem pártolhatom, mert 
vagy annyit tesz ezen politikai coordinalio, hogy lialároztas- 
sék el: kik válaszszák a’ követet, és kik adjanak neki utasítást, 
’s már akkor a’ legfőbb kérdések, mint a’ választói qualiücatio, 
direct vagy indirect választás, továbbá a’ tanácskozó testület 
választás éstanácskozás-módja’stb. mind eldöntettek,’s a’ mi 
azontúl még fenmarad, annak elhatározása jó formán semmi 
nehézséggelnem jár, vagy pedig annyittesz azon politikai ren
dezés, miszerint csupán a’ követek választásmódja állapíttat
nék meg a’ nélkül, hogy azok utasítással ellátandók lennének; 
úgy de ez által is sok fő kérdés már meg lenne oldva, de a’ 
mellett úgy vagyok meggyőződve,hogyha a’ többi inslitutió 
jelen állapotban hagyatnék, maga ezen nagyobb kiterjedésű 
választás-kifejtés politikai elv nélkül nem szolgálna még ele
gendő garantiául,—  sőt épen a’ most meglevő befolyásnak 
nyujtnatágasb hatást.Már pedig politikai életott,liolsem sza- 
bad sajtó, sem népgyiiléseknincsenek, másképen nem fejlőd
hetik, mint az által, ha az administratio is rendeztetvén, a’ pol
gároknak részint közvetlenül,részint a’tanácskozások nyilvá- 
nyosságánál fogyást a’közdolgokba befolyás engedtetik. En
nélfogva mind az administrationalis, mind a’ politikai rende
zést kívánom tárgyaltatni’s azzal együtt, vagy annak következ
tében a’ törvényhozásbai befolyást a’városoknak megadatni.

Ezekután számos városi követ szólalt fel ’s véleményűk
ben kél részre oszolván, egyik rész a’ kir. városok szavazati 
jogát elkülönítve a’ bel administrationalis t.javaslattól óhaj
totta tárgyaltatni, a1 másik rész pedig azt öszszekapcsolva kí
vánta tenni. Mire B ó n i s Samu (Szabolcs) kijelentvén küldői
nek azon kívánságát,miszerint e’kettőt elválasztva óhajtják tár
gyaltatni, indítványozza, hogy a’ petitio nyomán jó lenne sza
vazattal eldönteni azon kérdést: vájjon elválasztjuk é egymás
tól vagy nem? mire Sc h n é e  László elnök kérdi a’ rendeket: 
akarnak é a’ fenforgó kérdésre nézve szavazni? minden ol
dalról zajosan kiáltatott (szavazzunk szavazzunk) mire Schnée  
László elnök: ugy látszik, hogy a’ szavazat kívánsága közön
séges, aztholnapra halászijuk. ’S ezzel a’ gyűlés eloszlott.

TŐ R V É N Y H A T  Ő S Á«  O K.
B a ra n y a  m egye t is z tu ji tá sa . Gáál Ferdinánd első 

alispán elhunyta következtében, Baranyamegye rendei f. e. 
január 2ki közgyűlésükben általányos tisztujitástartást ren
deltek f.e. január lS ra ; a’járásonként választványilag ösz- 
szeirandó nemesek lajstromának vizsgálása végett pedig f. e. 
január 11 re közgyűlést tűztek, melly alkalommal kitűnt,hogy 
Baranyában 1063 szavazati képességgel biró nemesi egyed 
van. F. január hó 2 t-ól a’ corteskedést mindkét részről nagy
ban folytatták, ’s biztosan mondhatni, hogy cortesszavazat-

ért honunk egyik megyéjében (kivéve tán Szabolcsot)$em a- 
datott annyi mint nálunk, mert a’ fejér rózsás vagyis conser- 
vativ rész oorteseit minden áron megtartani, a’ vörös szala
gos vagyis ellenzéki rész pedig minden áron maga szamára 
megnyerniügyekezelt’s ez alkalmakkor öszszekoczczauá&ok is 
történtek, mellyek a’ két részre oszlott megyei nemesség közli 
ingerültséget igen nevelték olly annyira, hogy a’ tiszí újítás 
békés megtarthatása végett katonai erő-alkalmazás i^éuyel
letett. Midőn f. január I8án  a’ nemesség a’ megye udvará
ban, hol a’ tisztujitás tartatott, megjelent,már katonaság va- 
la fölállítva, melly a’ két rész közt választófalat képezett; és 
midőn itj. Majláth György főispán ó mlga elóterjesztó, miként 
a’ katonaság fölállittatása iránt megkérve lón ’sa’rdeket ezen 
alkotványos ünnep díszes inegülllietése végett békére, egy
szersmind alispánok nem létében a’ legidosb főszolgabírót 
Raisz Dánielt az illy esetekben illető törvényes kötelesség 
teljesítésére tollúvá, szót emelt Batthyány Kázrnór gr. ’s az 
ellenzék nevében a’ katonai erő-alkalmazás ellen óvást te
vén, ennek eltávolittatását sürgette; a’ conservativek szor
galmazására mindazállal, kik szinte őszintén és sajnosán ki
fejték,miként szuronyok közt alkotványos szabadságukat gya
korlani nem szeretik ugyan, de ezt a’ mostani körülmények 
közt kénytelenek tenni, a’ katonaság megliagyatott ’s kine
veztetvén mindkét részről egyenlő számú szavazalszedő kül
döttség, és első alispánságra Scitovszky Márton, báró Bésán, 
Jeszenszky János és Skerlecz Károly kijelöltetvén, szavazni 
mentünk, legközelebb esvén a’ szavazatszedó küldöttséghez 
az ellenzék, ez kezdett legelőször az udvarból a’ megyeház 
pitvarában szavazni; a’ conservativek addig a’ megyeház 
udvarán a’ hóban valának kénytelenek esti 8 óráig, bezárt 
kapuknál bavazási zivatarnak kitéve várakozni;ekkorra meg
szavazván az ellenzék, a’ conservativek a’ megye teremébe 
vonultak ’s bezáratván a’ k is a j t ó  ’s ennek kulcsa a’ kül
döttségnél letétetvén, r e g g e l i 5 ó r á i g  s z a v a z t a k ,  
midőn kitűnt, hogy az érvénytelen megbízások ’s elidált vok- 
sok levonása után, b. Bésán János mint ellenzéki kitűzött 4 3 3 , 
Scitovszky Márton conservativ kijelölt 5 7 8  tiszta szavazatot 
nyertek; január 19én reggeli 9 órakor ez eredvényt a’ kül
döttség bejelentvén, Scitovszky Márton első alispánnak meg
választatott. Ez nap meg nem jelenvén az ellenzék,és igy az e’ 
napra is fölállítva volt katonaság, mellőzhetővé válván, ennek 
eltávozása közte’ tisztujitáson,tiszti karunkat következőleg a - 
lakitók meg fölkiáltás utján: 2ik alispán Perczel Imre kije
lölés nélkül a’ főispáni jogok épségében megtartása mellett, 
[őpénzlárnokkákiáltatott’silletőlegmeghagyatottDöryLászló; 
helyettes alispánnak, az első alispán követsége miatt a’ hon- 
gyülés folytaalattBésán Gusztáv tb. ur kineveztetett. Baranya- 
vári járás főbírája Beke János; al: Dory Zsigmond; esküdtek: 
Farkas István szolgabirói czimmel ’s ifj. Kisfaludy Károly. Sik
lósijárásban főbíró Sey Lajos; al: Angyal Pál; esküdtek: Bencze 
Ignácz ’s Mitterpacher Gusztáv. Hegyháti járásban főb. Bör- 
söny József; ahCzirer József;esküdtek:SzentiványiDánielszol- 
gabirói czimmel ’s Daróczy Ignácz. Mohácsi járásban főbíró: 
Perczel Gejza; al: Kisfaludy Antal; esküdtek: Sey L. és Knap I. 
Pécsi járásban főbíró: Ország Lajos, al: Feriencsich Horváth 
János; esküdtek: Kisfaludy István szolgabirói ranggal ’s id. 
Kisfaludy Károly.— Szent lőrinczi járásban főbíró : Balasko 
Imre; al: Kary Ignácz; esküdtek: ifj. Raisz Daniel és Nagy 
Ferdinand; számvevő: Goocs József főbírói czimmel; al- 
pénzlárnok: Szilágyi Antal; levéltárnok: Koncsek Ferdinand; 
al: Balogh Károly; főügyvéd: Rihmer János; al: NagyMárton; 
tiszteletbeli: Rainer Antal, Kovács Zsigmond, Raisz Sándor 
és Nagy Ferencz; főjegyző: Madarász József, első al: Kossá 
László; 2sod: Németh János; tiszteletbeli főjegyző : gróf 
Smidegg Ferencz; a l : Scitovszky Péter és báró Kákonyi 
József. Főcsendbiztos szolgabirói czimmel: Kajdacsy Antal; 
tiszteletbeli esküdtek: Grabarich Béla egyszersmind várnagy 
ésPerczel Ferencz;a’többi tisztségben jogánál fogva főispán ó 
mlga a’ voltakat megerősítette. Számos táblab. kinevezés és 
a’ gyűlés szine.előtt elkészített jegyzőkönyvek hitelesítése után 
a’ közgyűlés befejeztetelt. —  Jövő évnegyedes közgyűlésünk 
f. e. április 25én leend. R e n d e s  lev.

K ra sz n a n ie g y e  rrdei Sz. Somlyón f. évi január 1 Óik 
■ napján kezdve tárták évnegyedes közgyűlésüket. E’ gyűlés 

ránk nézve igen érdekes vala; mert a’ meghívó elnöki levél
ben a’ követek számolására ’s a’ közelebbi országgyűlésen 
hozott ’s ő fels. aláiratával meg is szentesített 29 uj tör
vény kihirdetésére valának öszszehiva e’ megye rendei. A’ 
gyűlés folyama alatti tanácskozás részletes előadásával —  
sem a’ t. olvasó közönség ügyeimét fárasztani, sem e’ lapok 
hasábjait,mellyek a’ jelen országgyűlési közérdekű tudósítá
sok közlésére is szűk tért nyithatnak —  elfoglalni nem kí
vánom, ’s azokból csak is a’ nevezetesbeket említem.

Az elnöki alkalomszerű ’s megéljenzettmegnyitó beszéd 
után a’ fölött keletkezett vitatkozás, miszerinl t. i. követeink 
számoljanaké előbb orszg. eljárásukról, vagy pedig a’ kihir
detés végett leküldött t.czikkek olvastassanak fel? azon ok
ból, mivel megyénktől távol lakó egyik követünk b. Bánffi Já
nos időrövidség miatt meg nem jelenhetett, önként elenyész
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vén, előbb a’ nm. kir. főkormányszék azon rendelete, melly 
mellett az érdeklett törvények egy példányban megküldettek 
’s következőleg magok a’ törvényczikkek olvastattak fel.

És e’ gyűlés —  ismétlem reánk nézve nagyon érdekes 
vala, mert a’ közelebbi két évtized alatt lefolyt négy ország
gyűlés közül csak a1 legutóbbik volt az, melly annyi küz
delem után minket üdvös és korszerű törvényekkel örvendez
tetett meg. Ezen törvények enyhiték sérveinket ’s békitének 
némileg ki aggasztó bizonytalan sorsunkkal. Igen, mert vilá
gos törvény által feloldatott a’ bog, melly az 1791 beli 12ik 
t.czikk értelmezése fölött kormány és nemzet között támadt 
kedvetlen viszonyt feszült ingerültségben ’s a’ törvényható
ságok helyhatósági jogainak egyik legszentebbikét, a’ t.szék 
szabadválasztása gyakorlatát kötve tartotta. Másfelől látjuk 
ezekből, miként ha szinte megyénk szeretett testvér hazánk 
kiegészítő részévé nem válhatik, ’s ha azzal a’ haladás meze
jén kezet fogva nem mehet is, legalább példáját ’s nyomdo
kit követve mi is valahára haladásnak indultunk.

Örömmel ’s hazafi érzéssel hallottuk a’ fölolvasott tör
vények első száma alatt, miként édes anyai nyelvünk régi 
diplomatikai állásába viszszahelyeztetett,’s már mi is nem
zeti nyelvünkön szólhatunk fels. félelmünkkel ’s ezen nyil- 
ványithatjuk előtte öröminket ’s fájdalmaikat, ’s erről tiszta 
törvény által biztosíttatunk. —  Megkapta az alkotvány sán- 
czain kívül álló tömérdek néposztály —  a’ nemzet ezen 
mostoha gyermeke— személyes pörölhetési jogát.Megszüle- 
tett az olly feszült figyelemmel kisért, olly régen várt ’s annyi 
óvatossággal ’s előkészületekkel alkotott urbér, melly a ’ föl— 
desur és szolgáló néposztály közti viszonyt meghatározá; 
a’ két fél közti kölcsönös jogokat ’s kötelességeket meg
szabja,’s a’ sokszor és sok helyen túlfeszített földesúri hata
lom körét kijelöli,’s a’ mellynek belsejében tagadhallanul sok- 
üdvös és korszerű eszme rejlik. — Már ezentúl mi is a’ ré
gibb ’s emberhez nem illő fogdosás helyett sors-szám  utján 
állítjuk ki a’ törvényhozás által megyénkre rótt ’s ezentúl is 
rovandó katona-ujonczokat hazánk védelmére az országo
san megállapított ’s megállapítandó mennyiségben.

Rövidség tekintetéből mellőzve több törvényt, mellyek 
gyűlésünk első napját egészen elfoglalák,áttérek a’ más na
pi ülésre, mellynek nagy része a’ megyénkre rótt 66 kato- 
naujoncz mikénti fölosztása és kiállítása fölötti tanácskozás
ban telt el. Ezen tárgy fölötti tanácskozást nagymértékben 
könnyité és segité elő nemes Doboka megye főispánja b. Jó
zsika Lajos ur ő mlga, ki azonkívül, hogy az e’ részbeli orsz. 
utasitás-készitésbenminttvényhozó tag nevezetes részt vönaz 
ujonczállitás gyakorlati ágában érett, mennyiben az,a’ czim- 
zett megyében már általa teljesítésbe vétetett, kitűnő avatolt- 
ságott tanusita. Gyűlésünket megjelentével diszesitett tisz
telt ő mlgának javaslata nyomán abban állapodtak meg a’me - 
gye rr ., miszerint mindenek előtt a’ sorsvonás alá tartozó 
ifjak járásonként az a’ végett kirendelt biztosságok által i-  
rassanak öszsze, ’s ezen öszszeirás mint legbiztosabb alap 
szolgáljon kulcs gyanánt az u j o n c z o k  helységenkénti ki
osztásában. —  Hogy pedig az e’ részbeli eljárásokban a’ 
járásonként kirendelt öszszeiró és sorsvonató biztosoknál 
egyformaság legyen, elhatároztatott, miszerint az említett 
biztosság a’ megyei tisztséggel egybeolvadva f. hó l5én  a’

legelső eljárást Sz. Somlyón kezdje meg ’s azután folytassa 
mindenik maga kerületében. Miután pedig a’ IS  esztendőstől 
26ig való életkorú ifjak szabályszerű öszszeiratása megtör
ténik, a’ helységenkénti kiosztást ezen öszszeirások nyomán 
aránylag a’ fenérdeklett ugyszólva központi biztosság te
szi meg. Ezek után a’ járásonkénti biztosoka’ helységekben 
viszont megjelenvén a’ sorshúzást az utasítás értelmében 
végrehajtják ’s a’ sorsot vont ifjak közzül két annyit küldenek 
be a’ Sz. Somlyónműködőbesorozó bizottsághoz megvizsgá
lás végett,mint a’ mennyi egyegy helységre esett ’sat. A’ ki
állítandó ujonczokra vonatkozólag nem hagyhatom érintet
lenül, miszerint megyénk rendei jegyzőkönyvileg kifejezték, 
hogy ha a’ „részek“ tökéletes viszsz acsatoltatása, mellynek 
ugyan mégreménye is tűnni kezdett megyénkből —  megtör
ténnék, azon esetre a’ most kiállítandó katonaujonczok az er
délyi sorezredektől viszszaköveteltethessenek,’s mint Krasz- 
namegyei katonák az illető ezredhez tétessenek át!

Megemlítendő még, miszerint alispánunk e’ gyűlés alatt 
hivatalától, mellyet közelebbről csakis a’ felolvasott törvé
nyek leérkezleig vállalt vala viszsza —  ünnepélyesen elbu- 
csuzott.Ezt követte két főszolgabiránknak egymással ellenke
ző nyilatkozata. Ugyanis Y. L. követte volna is nem is az al
ispánpéldáját a’ lemondásban, mert mint mondá,fél a’ köz
vélemény megrovásától,más felől a’ hivatalt is szerette volna 
megtartani ’s ez utóbbit a’ következés igazolta is;B. N. pedig 
egyszerűen kijelentette, miszerint ő nem tart attól,hogy a’ köz
vélemény őt azértmegrója, ha a’ nemsokára tartandó tisztu- 
jitásig hivatalát le nem teszi. Ezek után a’ m. főisp. helytartó 
ur megígérvén, miszerint az általányos tisztujitást három hó
nap eltelte alatt minden a’megyében jelenleg létező hivatalra 
nézve megtartandja, a’ gyűlést némelly apróbb kebelbeli 
tárgyak elhatározása után ez úttal bezárta. —

Mes zes a l y i  M.
Nagy-csepcsényi VI a d á r  Terézia özvegy id. bernátfalvi 

Bernát Györgyné aszszony f. e. január 9én gutaütés következté
ben elhunyt életének 78ik évében, hideg tetemei január 13kán 
Tason a’nemzetségi sírboltba takarittattak el. Béke hamvainak!

K Ü L F Ö L D .
AUSZTRIA. Jan. I7kén Milanóban következő nyilat— 

kozvány bocsáttatott közre: „Mil. Ferdinand’stb. Miután a’ 
szomoritó események, mellyek lombardvelenczei királysá
gunk különféle részeiben előfordultak, tudomásunkra jutot
tak, ’s nehogy az oltani lakosság e’ tekintetbeni gondolkozá
sunk iránt kétségben maradjon, akarjuk, miszerint az hala
déktalanul értesittessék, hogy mi nagyon sajnáljuk azon in- 
gerültségi állapotot, mellyet a’ fonálló dologrend fölforga
tására szüntelen iparkodó pártizgatás szült. Tudják meg lom
bardvelenczei királyságunk lakóji, hogy mi lombardvelen
czei tartományúik jóllétét, úgy mint birodalmunk valamen
nyi részeét folytonos életfeladatunkká tettük ’s ezen igyeke- 
tünk soha sem lankadand. Szent kötelességünkül tekintjük a’ 
lombardvelenczei tartományokat minden megtámadás ellen, 
bárhonnan is származnak ezek, isteni gondviselés-adta min
den eszközzel ’s móddal ótalmazni ’s erélyesen védeni. E’mel- 
lett számot tartunk lombardvelenczei királysági szeretett 
alattvalóink nagy többségének igazlelkü gondolkozása ’s hű

ségére, mint kiknek jólléte ’s biztosított jogállapotuk bel- és 
külföldön egyaránt elismértelett. Számot tartunk továbbá 
sergeink vitézsége’s hű ragaszkodására, mellyek legfőbb di
csősége folyvást volt ’s marad,hogy erős támaszai trónunk
nak ’s védfalak azon viszontagságok ellen, mik lázadást ’s 
fejetlenséget hoznak a’ csendes polgárok személyei ’s tu
lajdona fölé.

ANGLIA. Január 1 lkén erősittetett meg dr. Hampden 
herefordi püspökké, melly szertartás még különbözik a’ ké
sőbbi fölszenteléstől. Régi forma szerint a’ törvényszolgá
nak kiáltani kellett: „ohalljátok! o halljátok! Mindnyájan, 
kik fogtok, vagy akartok, vagy kívántok ellenmondani a’ 
fölszentelésnek, lépjetek ’s terjeszszétek elő követelésite- 
ket’s ki fogtok hallgattatni!“ ’S valóban három pap nevében 
ellenmondás tétetett, de ki lön jelentve nekik, miszerint el
lenmondásuk tekintetbe nem vétethetik. Híjába tőn óvást egy 
jogtudós, törvény- és észellenineknyilványitván, hogy sze
mélyeket hinak föl megjelenésre’s aztán tiltják a’ megjele
nést ’s végre ellenszegülőknek nyilványitják meg nem jelenés 
miatt. De a’ bizottság kijelenté, miszerint számüzetési bün
tetés alatt kénytelen a’tényt tovább folytatni.És igy történt is. 
Valamennyi, kik ellenmondani akartak, még kétszer szóliltat- 
tott fel megjelenésre, ’s aztán minthogy senki nem jelent 
meg, ellenszegülőknek nyilványittattak. Ezen tény a’ nép
séggel tömött egyházban hangos kaczaj közt ment véghez! 
Midőn az uj püspök a’ templomtól elkocsizott, csak lassan ha
ladhatott a’ sokaság közt, melly őt tetszés-és piszegéssel 
üdvözölte. —

Irlandban a’ fenyegető levelek mindinkább szaporod
nak. így Clareben nemrég három férfit fogtak el, kik több te
kintélyes személy elleni fenyegetőző levelek terjesztése miatt 
gyanúsak. Az ügy Clare grófság külön esküttszéke elibe ter
jesztetik.

FRANCZIAORSZÁG. Hire száll, hogy Bugeaud marsai 
a’ párizsi nemzetőrség főparancsnokává neveztetett. Hivata
losan még nincs e’ hir bebizonyítva.

Outre bon jegyző elleni vizsgálatból kiviláglott, mikép 
szenvedőleges adóssága 1 millió 500 ezer frank’s tevőleges 
egymillió. Utóbbihoz tartozik egy nagy mezei jószág ’s azon 
pompás rétek,mellyekmég nincsenek betáblázás alatt.Remél- 
lik hogy Outrebon család a’maradvány adósságot födözni fogja.

Madame Adelaide hallomás szerint 200 ezerírankotha- 
gyott a’ párizsi szegényeknek. Clementine herczegnő ’s a’ ki
rálynő nagy értékű gyémántokat öröklenek utána.

Ábdelkader mintegy harminczad magával jan. Okén 
Toulonban kikötvén, több kis bárkában egy vontató gőzös 
segedelmével Lamalgue várba vitetett.

NÉMETORSZÁG. A’ königsbergi (porosz evang.) e- 
gyetem jan. 7kei közgyűlésében 22 szóval 7 ellen a’ zsidók 
és katholikusoknak minden kebelbeli tanszékre föltétien bo- 
csáttatása határoztatolt el; csupán két kar indítványára, ne
hogy az eredetileg proteslantismus tűzhelyévé rendelt egye
tem evangelicus jellemét egészen elveszítse, azon óhajtás 
függesztetett a’határozathoz, miszerint a’ bölcsészeti és tö r
téneti tanszékek ne kizárólag töltessenek be nem evangéliku
sok által.—  Bizony még sok furcsaság fog a’ világon tör
ténni ! —

12ik szám.
Hirdetvény.

A’ nagyméltóságu magyar kir. udv. kincs
tár rendeléséből közhírré tétetik, hogy a’ megü
rült esztergami érsekséghez tartozó, Esztergám 
és Párkány közt fekvő egészen uj állapotba he
lyeztetett dunai hajóhíd, hozzá tartozó épületek
kel és szerekkel 1846ik észt. január 31kén(har- 
minczegyedikén) Esztergámban az érseki város
ban levő uradalmi irodában délelőtti 10 órakor

tartandó nyilványos árverés utján 1848ki május 
lső napjától kezdve 6 egymásután következő 
esztendőre haszonbérbe adatni fog — mellyre 
ezen hajóhidat kibérleni szándékozók, a’ szüksé
ges magok vagyonáról való hiteles bizonyítvá
nyokkal, és 1080. pengőforint bánompénzzel el
látva megjelenni ezzel hivatalosak, egyébkint a’ 
szerződési feltételek előlegesen is a’ fen kijelelt 
helyen megtekinthetők. 3—3

É R T E S Í T Ő .  1848.
lapjaikat, még pedig az engedvényesek, a’ hiteles engedvénynek is hozzá melléklésével, ma
gokkal hozni méltóztassanaL Kelt P e s t e n ,  január I7énl848. S z a 1 ay József s.k. jegyző.

P á l y á z a t i  h i r d e t é s .

Felsőbb rendeletnél fogva ezennel közhírré 
;etik: hogy a’ magyar királyi tudományos egye

temnél megürült szemészeti nyilványos rendes 
tanszék betöltése végett, az orvosi kar előtt tar
tandó pályázás határnapjául folyó 1848dik észt. 
martius harminczegyedik napja tűzetett ki. 2— 3

fJPets zó
Azok, kiknek néhai Pankottay Józsa György tömegén követelésök van, vagy lehet, 

féleszt, lefolyása alatt követeléseiket bizonyító eredeti irományaikkal jelentsék magokat Pesten 
t. Kapczy Tamás meghatalmazottnál, vagy Hevesmegyében Igaron t. Okolicsányi Gusztáv fő
szolgabírónál mint egyik örökösnél. Pe s t ,  január 18án 1848. 2 —3

gyetemi törvénykar előtt tartandó uj pályázások 
határnapjai, jelesül: az egyházi jogtudomány tan
széke iránt, folyó 1848ik észt. mart. másodikára, 
az állodalomtani tanszék iránt pedig, ugyanazon 
hó harmadikára tűzettek ki. Kelt Pesten január 
20kán 1848. Szoblahói P á l m a  Elek egyetemi 
tanács-jegyző. 2 —3

T A’ Pestmegye pártfogása alatt álló hazai első takarékpénztár részvényeseinek—a’ múlt 
évi számadások megvizsgálása, a’ választványi tagok megválasztása, és a’ már megszerzett 
átíratott, ’s birtokba is vett ház körül az állandó bizottság által előterjesztendő munkálat és ter
vek nyomán teendő intézkedések végett f. észt. február 6. napján a’ pártfogó ns megye nagy 
teremében tartandó közgyűlésére a’t. ez. részvényesek reggeli 9 órára ezennel tisztelettel meg
hivatnak olly megjegyzéssel: hogy miután már rég elkészült ideiglenes részvénylapokat az'il
letők többszöri fölszólittatásoK után sem vették maiglan is mind által, ez okból a’ múlt évi köz
gyűlésnek azon határozata, melly szerint a’ részvénylapok közgyűlés-tartás előtt egy hónap
pal az intézet hivatalában volnának leteendők—ezúttal nem eszközölhető; annálfogva a’ t. ez. 
részvényesek—a’ gyűlésnek mindenekelőtt bemutatandó és jegyzékbe veendő eredeti részvény-

G a b o n a á r  v á l t ó g a r a s o k b a n .

Pesten , jan. 21. Cpesti m.)
Tiaztabuza
----- 2801|

K̂ tizera» 
210-220 1

Ro7H
---- 105

Árpa
----- 130

Zab
- - 8 8

Knknrirza 
92 — 105

Pozsonyban, f f 18. fpozs. m ) 180-204 — —  — I 130--147 96-110 65 72' 95-105
Zágrábban, 12. 225-250 1183- 200 1 — — - 125-135 75- 80 1 16—134
Győrött, 19. U 0 110-180 1— — — I 110-130 80— 90 ! 55— 58 80 95
Mosonyban, 18. 16(3-210 1 140 - 165 | 134--150 90 — 104 I 56— 66 92 105
Miskolczon, 79 15. 180-185 170-175 ; 140 -150 95 — 100 —— 35 » 90 —95
Uj-Bccso, 11. 1.50 -170 — — .— 65- 68 —  — i 50 - 56
N -Szombaton, f f 4. 0  0 144-180 120-136 85- 951 62- 65 i- -- --

Statuspapir-és részvény árkelet. Becs , jan. I7ken 1818.
1565 fr. | pesti lánczhid-részvény

U Á„..
/.vény
500 p.fi tos kölcsön . 7771/.,
250 p.fi t . . . .  270
ázy sorsjegy . . . 57
arany 4 fr, 36— 38 kr.

béos-glognitzi vasút 
pozsony-nagyszombati 
középponti . . . .  
duna-gőzhajózási 500 fr.

(100 f r . ) -  
(100 fr.) <07 
(100 fr.)2 0 
(100 fr.) 85 
. . . 585

fit,
r
M
71

Szerkeszti H e l m e c z y  Mi h á l y .  —  Nyomatik T r a l t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 453. szám.

P á l y á z a t i  h i r d e t é s .

Legfelsőbb kegyelmes királyi határozat kö
vetkeztében, a’ kolosvári feltanodánál kegyel
mesen rendszerített egyházi jog és állodalom- 
tanszékek elnyerése végett, uj pályázás rendel
tetvén, ezekre a’ magyar királyi tudományos e-

f  H a s z o n b é r i  h i r d e t v é n y .  Szab. kir. Pestvárosa területében fekvő ’s 28. 32. 263. 
370. és 288. telekkönyvi számokkal jegyzett öt rendbeli szántóföld több egymásután követke
ző esztendőre haszonbérbe adatni szándékoltatik. — A’ kibérlés! föltételek iránt értekezhetni 
hnrnttva-ntr.zíShfln 307. sz. a. 2dik pmp.lpthpn \  p-árd V Mihálv Ü£VVédnél. 3 — 3



PEST

vasárnap január 30kán JELENKOR. I3ik szám 

1848.

. , u-,=̂ n ^ ^ z e r -  t. i a’ J o l á n k o r  vasárnap kedden és csütörtökön; a’ T á r 8a I k o d ó pedig pénteken, mindegyik minden Ízben egyegy ivén. Elóíizethetni helyben a’ szer-
Megjelenik minden ^eten „^utcza 453dik sz alatti Trattner Károlyi*báz első emeletében, egyebütt pedig tninden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokra kivan- 
kesrto •. kiadó történhetik a’ megrendelés. As Ertesdóben mindenféle h.rde.veny fölvétetik >. pontosan és jutányosán közöl,etik.

Előfizetni elkésteknek teljes számú példánynyal szolgálhat még a’ s z e r k e s z t ő s é g .

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Kinevezés. O r s z á g g y  
1 ó s: kerületi tanácskozások a’ város-rendezési munkálat tárgyában; a’
honosítási törvényjavaslat hitelesítése; petitiók, ’s meghivatási határo
zatok. Budapesti napló. A’ ref. egyházkerület gyűlésének határideje; 
adakozások a’ pilisi kórházra.)

Kül f ö l d .  (Ausztria, Amerika, Portugália, Spanyolország, Ang
lia, Francziaország, Olaszország, Schweiz)

É r t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
ü cs. ’s ap. kir. fels. tábornagy gróf R a d e c z k y József, 

lombardvelenczei badi főparancsnoknak a porosz kii .fekete sas
rend,—’s galantai Na g y  Károly udv. badi fogalmazónak, Lucca 
herczegségi másod osztályú Lajosrend elfogadhatásat s visel— 
hetését kegyeim, megengedni méltóztatott.(W.Z.)

O R S Z Á G G Y Ű L É S .

39ik k e r ü l ,  ü l é s ,  január lökén reg. 10 órakor, 
vége délutáni 2 óra után; elnökök: A m b r ó  Antal (Bars) 
S c h n é e László (Heves megyék követei), jegyző: S z e n t -  
k i r á l y i  M. tárgy: a’ városi ügy. A m b r ó  Antal (elnök) 
felszólítja a’ rrket, hogy ha a’ tegnap elmaradtak közül még 
valaki a’ szőnyegen levő tárgyhoz szólani kívánna,tessék! 
mire Ku b i c z  a Pál (Trencsény) a’szavazatjogi ’sbeladmi- 
nisztrationalis kérdésnek egymástóli elválasztását nem lát
ván helyesnek, azt öszszekapcsolva kívánja tárgyaltatni; el
lenben Szm azs e nka Férd. (Szakolczaváros)Buda ésBrez- 
nóbánya inditványátpártolván azt elkülönítve óhajtja tárgyal
tatni; ezzel ellenkezőleg S o ms i c h Pál (Baranya) nézeteit 
’s óhajtását röviden kijelentve a’ szavazati és belrendezési 
kérdést együtt kívánja tárgyaltatni; mire S z o n t a g h  Pál 
(libetbányai k.) habár bizonyosan hinném, hogy az én föl- 
szólalásom is csak kiáltó szózat leend a’ pusztában, mindaz- 
által perczig sem habozom véleményemet a’ fönforgó tárgy
ra nézve kijelenteni, mert ezt követi állásomon kívül lelkiis— 
méretem ’s meggyőződésem parancsolja. A’ tegnap nyilat
kozottak véleményei három főosztályba sorozhatók,mind há
rom külön politikai iskola viszszatükrözöttei. Egyik a’ tisztán 
hisztóriai iskola embereié, kik minden egyebet mellőzve s 
az 1608diki Iső tczikkelyre támaszkodva a’ kir. városoknak 
rögtön 48 döntő szavazatot követelnek, ’s igy kívánják a 
városi belkormányzás rendezését elővenni, ide sorozható 
Beszterczebánya város érd. követe. Másik azon tan férfiúinak 
véleménye,kik e’ kérdést csak úgy vélik a’ nemzetiség ’s al- 
kotványra nézve veszély nélkül megoldhatónak, ha az admi
nisztratív belrendezés kérdése a’ politikaival’s a’ szavazati 
kérdéssel választhatlan kapcsolatba tétetik, ’s ez utóbbinak 
az előbbivel együtt óhajtják eszközleni életre vergődését. 
Harmadik végre azon tan pártolóié, kik előlegesen kívánják 
és minden lehető módon a’ városok politikai rendezését,t. i. 
mint Komárommegye érdemes követe tegnap mondá, a’ kö- 
vetválasztás szabályozását és a’ qualificatiók megállapítását, 
’s ennek befejezése után a’ városok által szükségkép nye
rendőhatározó szavazatok hozzájárulásával az adminiszlra- 
tivbelrendezést eszközleni.— Én t. kk. és rr. ez utóbbitannak 
vagyok párthive. Vagyok pedig azon oknál fogva, mert a’ 
politikai berendezést és szavazati kérdést, hogy úgy fejez
zem ki magamat, országos háztartási kérdésnek, az adminis
tra te  berendezését pedig inkább a’ városok privát háztar
tási kérdésének tekintve, valamint egy részről természetsze
rűbbnek, úgy más részről igazságosabbnak is látom , hogy 
az első itt elrendeztetvén,a’ másodikba maguk a’városok már 
teltleg befolyhassanak, és továbbá mellőzve Buda és Brez- 
nóbánya városok követei által tegnap elősorolt principialis 
nehézségek és bonyodalmak ismétlését,hogy úgy szóljak már 
csak anyagi voluminaris szempontból könnyebbnek vélem ez 
utón a’ városi kérdés megoldását és annak eszközlését,hogy 
a’városi ügynek minél következetesebb jövendő készíttes
sék. Ezt pedig óhajtóm, mert a’ városok által nyerendő sza
vazatokat nem végczélnak, hanem eszköznek tekintem egy 
szebb jövendő kivívására. Tudva van,hogy Cato minden elő
forduló alkalommal mondani szokta volt: „Denique censeo 
Carthaginem delendam“ szabadjon nekem is a’ szerénység 
épen tartásával a’ nagyszerű hasonlatmiatt bevallanom a’ t. 
kk. és rr. előtt, hogy keblemben is él egy elv, mellyet min
den időben és mindenütt,hol és mikor kell, kimondani és 
azért víni kötelességemnek tartom: melly elvnek én is közka
tonájává szegődtem’s ez az: Censeo privilegia esse delenda, 
és hogy a’ szabadalmak és kiváltságok elrontásával legyen

valaháraMagyarországban valóságos polgári jogegyenlőség.
__Távol van tőlem azon bit, hogy már ez közvetlenül elvan
érve, ha a’ városok szavazati joga megadatik, koránsemlha- 
nem a’ törvényhozás egy uj tényezőt nyert, melly már ter
mészeténél fogva is arra van hivatva ’s rendeltetve, hogy a’ 
kiváltságos állapot megszüntetésén működjék, alkalmasabb 
ezen műtételre minden esetre a’ mostani tényezőknél, kiknek 
létezési alapja is csak privilégium. Nem kétkedemkimondani 
ts kk. és rr. hogy az itt kizárólag képviselt nemesi osztály, 
csak ez országot regenerálni, de a’ most létező alkotványt is 
megvédeni, elegendő erővel nem bir; hisz különben is azon 
dicsőség,hogy a’nemesség alkolványát80Ódig főn bírta tar
tani,nem jelent egyebet,mint hogy saját szabadságáért 8szá- 
zadon át harczolt. És hogy egyebetne említsek, ezen nemes
ség az, melly a’ nemzetek szabadsága leghatalmasabb véd- 
szerét, a’ szabadsajtot törvényen kívül kezéből ki engedte 
ragadtatni; de nem is vagyok én ezen alkolványba egyálta
lában szerelmes, és az I839ki országgyűlésen Ung megye 
érdemdús követe által mondott azon szavak, hogy az 1790: 
26ik t.cz. a’ magyar protestánsok legnagyobb sérelme,láng
betűkkel vésődtek szivembe, ’s hasonlólag el merem mon
dani, hogy a’ magyar alkotvány a’ jogtalanok és nem sza
badok legóriásabb sérelme. A’ városi szavazatok bizonyosan 
kivivandják a’ közös teherviselést, nem féligazságképen, ha
nem utólsó consequentiákig, és hatalmasan előmozditandják 
a’ kényszeritett úrbéri örökváltság ügyét, és ha csak e’ ket
tő el leszen érve, erősen hiszem, hogy valamint most átlálla
tik fölül és alul a’ városi kérdés halaszthatlansága, át fog lát
tatni akkor a’ nép-képviselet halaszthatlansága i s , eképen 
végre eléretik azon idő, hogy e’ teremben,mint Korpona vá
rosának múlt or.ggyüléseni képviselője Szalay László mon
dá: nem kk. és rr. hanem Magyarország szabadon választott 
képviselóji ülendenek, és határ ozandanak. Ugyanazért nem 
osztozom Temesvár városa érdemes követe tegnap kijelen
tett véleményében,miszerint ő a’belszerkezeti kérdés létesi- 
hetésének a’ politikai rendezés és szavazati kérdést áldozatul 
is hozni kész, és ennek ellenében azt mondom, hogy inkább 
válaszsza Temesvár, Pest, vagy bármelly kir. város biráját 
és tisztikarát rósz rendszer szerint, de válaszsza jó rendszer 
szerint országgyűlési követét;inkább legyen hiányos belkor- 
mányzása bármelly kir. városnak, de legyen jó és hiányta
lan országunk korm ányzásaién  óhajtásnak legczélszerübb 
előmozdítója és eszközlője pedig,ha az alsóház minden mó
don erősittetik. Pártolom Buda és Breznóbánya városok kö
vetei indítványát.

A m b r ó A. elnök: Pest követe kívánságát u. m. nem 
ellenezvén, azt voksolás nélkül is határozatkép kimondandó
nak véli. —  Gr. A n d r  á s y  Gy. (Zemplén köv.) Valamint 
Pest követe,úgy ő is a’ városi kérdést egy logikai egésznek 
tartja. A’ kérdésnek mellyik ága fontosabb,a’ fölött nem vi
tatkozik. Mind kettő fontos és sürgetés. Sürgetés, hogy e’ 
táblának a’ városi szavazat elrendezése által támaszt adjunk, 
de e’ támasznak nem lehet korhadtnak lenni, a’ miilyen vol
na akkor, ha a’ szavazat belrendezés nélkül, ’s előtte adatnék. 
Hasonló volna ez azon eljáráshoz, mint midőn a’ magyar 
nemesnek nem lévén reménye, hogy mindenét megkaphas
sa, auctiót vészén föl. így volna,ha a’ k. városok szavazatot 
kapnának, de belrendezést soha. Breznóbánya követének, ki 
a’ városi elem ’s a’ nemesség között egyenvonalt állított, fi
gyelmébe ajánlja, miszerint nem kell téveszteni, hogy a’ ne
messég nem azért kívánja erősíteni a’ városi elemet, mint
ha már valami volna, de mert vár tőle valamit.

As z t a l os  Pál (Mármaros). Igen röviden adtam volna 
szavazatomat a’ szőnyegen forgó kérdésről, kivált miután Pest 
vármegye követe az elválaszthatatlanság okait ismert mély e- 
lemzéssel előadá — hakülönösenBreznóbánya követe tegnap 
olly sajátságos bourgeoisie-hautonnal a’ frakkos és lackiert 
topános, vagyonos, miveltkörbőllenemszállottvolnaa’rész- 
ben demoralisált, korcs,eladósodott, bocskoros, koldus aristo- 
kratiamegtámadására;— de nem azért szólok,mintha ezen a- 
ristokratiának védelemre volna szüksége,ezer éves élete meg- 
szégyenitjminden illyes megtámadást, hanem tettszett Brez
nóbánya követének parallelát vonni az aristokratia és a’bour- 
geosieközt.— Ne vegyesenkirosz néven,ha én is parallelát vo- 
noka’kettőközt.— Előre kellbocsátanom azon aggodalmamat, 

•mellyet bennem a’ kir. városi szavazatok megadása keleszt, 
nem az aristokratiát féltem én; a’világ története igazolja,hogy 
mindennek, mi a’ természetőrök törvényeinek szent typuszát

hordja magán,el kell enyészni, de féltem a’ szabadságot,hogy 
ez uj factorok által sírba ne döntessék. Nemzetünkre a’ sza
badságért vívott ezer éves tusa lefolyása alatt sok terhes nap 
viradott, mellyeknek átkos méhében százados bú és keserv 
verte gyökerét; de ha a’ nemzet virága elvérzett is a’ mohácsi 
mezőn, fölmagzott e’ vér puszta mezőnk fölött ’s termett mag- 
vából szép csemetétnekünk. Deliaa’ királyi városokrendezési 
kérdése nem úgy üt ki, mint akarnék— de maga az elem is ol- 
lyan,mint alább meglátandjuk— nem tudom, ezer éves életről 
beszélhet é a’ maradék. Én félek, hogy e’ napot, mellyen e’ 
kérdés megkezdetett,a’nefastus napok közé ne sorozza nem
zetünk; koczka,melly lét és nem létről határoz,gördül fölöttünk 
a’ sors asztalán. Most már huzzuk a’ parallelát. Breznóbánya 
követe azt mondá: a’ kormány azért nem respectálja alkot- 
ványunkat, mert igen szűk alapra van állítva,—  nincs háta 
mögött 15 ,000 ,000  fő az aristokratia r é s z i n t  elkor- 
csosult,adós,részint értelmetlen, koldus,bocskoros— követei 
csak is jurislák; de majd ha azon független, vagyonos ’s ér
telmes osztály és annak követei lesznek itt, akkor azok fogják e’ 
nemzetet boldoggá tenni. Az institutiók megítélésénél nem a’ 
formát, hanem a’lényeget kell tekintetbe venni, és azt,mittőn 
ez institutió a’ nemzeti szabadság érdekében. A’ nemzetek Pi
sáinak eszméletileg három főszakaszátlehet megkülönböztet
ni: a’ tekintély, egyediség és a’testvériesség eszméjét. A’ régi 
századokban a’ nemzetek sorsát. Ez elleni tusára voltak hi
vatva a’ népek; milly szerepet játszott a’ Breznóbánya követe 
által gúnyolt aristokratia, milly erőt fejtett ki az egyházi és 
világi hatalom ellen, az Ulászló alatti törvények kitkit kellőleg 
meggyőzhetnek, mikor még más népek a’tekintély hatalma a- 
latt nyögve várták a’megszabadulás pillanatát, mellyre a’ re 
formatio által nyittatott ut. A’tekintélyek leromboltatván, az 
Individualismus iránya foglalta el a’ tekintély helyét, és ebből 
fejlett ki a’ bourgeoisie; milly érdemeket szerzett ez a’ nép 
szabadsága körül, mutatják az újabb történetek.— Igen, ezen 
bourgeoisie,a’ XIXik század aristokratiája, adotté a’ népnek 
szabadságot? I830ban Páris utczáin, tudjuk, az értelmetlen 
koldustömeg vittaki a’ szabadságot, ezen vagyonos, értelmes 
egyedek elvonultak’s csak akkor jöttek elő, midőn a’ szegény 
értelmetlen koldusnép kikaparta tüzből a’ gesztenyét, mel
lyet ők megtisztítottak; a’ gesztenyét megtarták, haját a’nép
nek lökték ’s kizsákmányolva ezen eseményt, 17 év óta mind 
inkább elszigetelik magokat; ’s nem hogy a’ nép szabadsá
gáért bármit is tettek volna; de még a’ hozzájok egy forintnyi 
jövedelem különbséggel álló,hasonló eleműegyedeknek még 
csak választási jogot sem adhatnak, legközelebb példa múlt 
évben a’ Duvergier d’ Hauranne által indítványozott reform 
electoral sorsa. És mit tőn ez idő alatt a’ Breznóbánya követe 
által becsmérelt korcs, eladósodott, bocskoros, koldus ari
stokratia? azt közelebbi törvényeink az 1843: 4, 5, és ez or
szággyűlés alatta’ házi adónak épen ezen értelmetlen koldus 
aristokratia általi elvállalása nemde megszégyeníti a’miveit, 
vagyonos, független, lackiert topánkás francziabourgoisie—  
a’ Breznóbánya követe ideálja, viseletét. Igen, mert az insti- 
tutióknak nem formáját, hanem lényegét kell tekintenünk— a’ 
magyar aristokratia lényege a’testvériesség, mert főismertető 
jele a’törv. szabadság és egyenlőség; és valóban nem fog ag
gódni ezen jogát közleni testvéreivel, a’néppel, mert ezzel ho
mogén, földmívelő lévén ’s agriculturalis érdekű, mig méltán 
aggódik, hogy ez idegen elemű test, az iparosztály, e’nemzetre 
vészes ne legyen,’s minthogy a’ népek a’testvériesség eszmé
jének uralma fölállítására törekesznek, a’bourgeoisie ellen—  
nemzetünk ezen catastrophát, melly más nemzetek előtt áll, 
elkerülendőmen 1000 éves institutiója alapja: a’ testvéries
ség.— Tisztelet ezen aristokratiának, melly ezer éven át nem 
bocsátáki kezéből, mint Pestm. követe mondá, a’ szabadság 
arany fonalát, és nem azért, hogy monopolizálja, hanem azt 
testvéreivel a’ néppel, mellyel együtt vérzett a’ haza, alkot- 
ványosság védelmében megoszsza. Az aristokratiát úgy festé, 
mint koldus, bocskoros, függő embereket, mint megveszte
gethető kortestömeget. Hogy absolute független volna, azt 
állítani épen olly kevéssé lehet, mint azt, hogy a’ bourgeosie 
nem függő. Tekintsük azonban a’ függés fajait is, mellyik 
káros a’ hazára? a’ korteslömeg függ az ész-aristokratiától, 
mellynél a’pénz csak eszköz, szóval függ önmaguktól, és ezen 
függés ideiglenes,és a’ bourgeoisie már az által hogy iparüző, 
függ folyton egymástól lánczszemkint,—  és a’ lánczolat vé
gét tartja kezében, meglehet, egy bécsi bankár, már az ele
meknél fogva, mellyekből az iparüző osztály áll; ott a’ pénz
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minden, az ész a’ pénz szolgája és eszköze, mig az aristokra- 
tiánál a’ pénz az ész eszköze. És vájjon mit várhatunk mi, kü
lönösen a’ magyar nemzet, a1 bourgeosietól? az iparüző már 
eleménél fogva cosmopolita, neki csak tartózkodási helye van, 
ha nehéz idők jőnek a’ nemzetre, boldogabb hazába költözik. 
A’ gyárost követi gyára, a’ kézműves magával viszi mindenét, 
de a’ föld nem utazik, azt elvinni nem lehet, mellynek barázdái
ban atyáink izzadtsága folyt ’s vére kövéritett. Igen, az aristok- 
ratia e’ hon földéhez van kötve, és a’ nehéz idők elibe áll, de 
a’ nehéz idők elől el nem áll. És mit várhatunk a’ bourgeosie
tól? tekintsük prototypuszát,a’franczia bourgeosiet? A’fran- 
czia nemzetre milly gyászos volt a’ Waterlooi csata elvesztése 
’s a’ bourgeosie barometruma: a’ papirosok fölhágtak, és a’ 
párisi bourgeosie sajnálta, hogy a’ szövetségesek kivonultak 
a’ városból, mert sok milliót hagytak o tt;’s a’franczia nem
zet a’ restauratio alatti nyomatásának engesztelő eseménye, 
Algir bevételekor, midőn a’ nemzeti öröm hatott át minden 
igaz francziát, a’ börzén a’ papirosok ára csökkente leszál
lóit. Hiába, a’ bourgeosie cosmopolita, molochja a’ mammon 
’s reánk, kiknek e’ hazán kívül nincsen számunkra hely, nincs 
veszedelmesebb, mint a’ cosmopoliticus elem. Breznóbánya 
követe azt is mondá: az aristokratia koldus, bocskoros. Igen, 
megengedem, de a’szabadság érdekében megbecsülhetetlen; 
tisztelt barátom a’ zempléni első követ ur egy beszélgetésünk
kor azt mondá: nem jaquemar keztyüben-vijuk ki a’ szabad
ságot; nem ám, nem jaquemar-keztyüben ’s lackierozott to
pánkában.—  „Non his juventus orta parentibus infecit aequor 
sangvine punico, séd rusticorum mascula militum proles, sa- 
bellis doctaligonibus versare glebas“ ’stb. Igen, ezen értel
metlen, koldus, bocskoros aristokratiát kardhoz hasonlítom, 
hüvelye ezer éves ószerü, legyen, ha úgy tetszik Breznóbánya 
követének, rongyos, de benne nemes aczél van, melly a’ ha
talomnak a’ szabadság ellen ezer éven át sújtott halálos csa
pásait fölfogá ’s nincs csorba rajta. És a’ bourgeoisiet hason
lítom ismét a’ kardhoz, pompás hüvelye bársony, gazdagon 
aranyozva, de vasa, lényege: czin, nem bánom legyen ha arany 
is, szép, pompás, divatos, de szabadságot kivívni ’s megtar
tani nem való. És Breznóbánya követe természetesen minket, 
mint azon korcs, értelmetlen, koldus aristokratia követeit is 
parallelába állított azon értelmes, vagyonos, müveit bour
geoisie küldendő követeivel, azt mondván, mi csak juristák va
gyunk; én alig várom, hogy lássam azon Fitteket, Foxokat, 
Canningeket, Greyket, Peeleket, Palmerstoneket, Guizotokat, 
Thierseket, Odillon-Barrotokat,kik e’ hazát képesek lesznek 
fölvirágoztatni, édenné varázsolni, kik ha Európa diplomati
kájának nem is, de ez osztálydiplomatia semináriumát fogják 
képezni. Vederemo! —  Ezeket előadni állásombul folyó kö
telességemnek ismértem; egyébiránt nézetem az, hogy e’ két 
kérdést elválasztani nem lehet, már csak azért sem, mert a’ 
belső rendezés kiszámíthatatlan hatással van a’közjogi életre 
’s csak a’ belső rendezés szabad szellemben megtörténte ó- 
hatja meg a’nemzetet a’ bourgeoisie vészes kinövésitől ’smég 
az nyugtathat meg,hogy nagyobb városink agriculturalisér- 
deküek ’s igy homogének a’ megyékkel.

S e b e s t y é n  Gábor (Veszprém) kijelenti, hogy kül- 
dőji csak azon esetre adják meg a’ szavazatot a’ királyi váro
soknak, ha azoknak követei nem zárt tanács és közönség, 
hanem az öszszes népség által fognak választatni, egyébi
ránt Pestet egész kiterjedésében pártolja. —  B ó n is  Samu 
(Szabolcs) nagy lévén a’ többség, enged neki; de miután a’ 
kérdés szavazásra nem kerül, még egyszer kijelenti küldőji 
akaratát. De előbb mint szabolcsi követ, ki olly megyét kép
visel, melly a’ kir. városoknak előleg is kíván szavazatot ad
ni, Breznóbánya követének a’ 3 utolsó országgyűlés hisztéri
áját ügyeimébe ajánlja, mellyből átláthatja, kik által initiálta- 
tott a’ királyi városok szavazata ’s kik által tétettek meg a’ 
szükséges lépések azok elrendezésére, miért a’ nemességet 
hidegség és hanyagságról vádolni nem lehet, ’s ha Breznó
bánya követe a’ körülményeket megfontolja, másutt keres
heti fel az akadályokat.Egyébiránt figyelmezteti Breznóbánya 
követét, a’ rongyos és elaljasodott kortesekre nézve: hogy 
ha valaki in peíitorio est, ’s valamit meg is akar nyerni, azt 
nem szitokkal kell kieszközölni, hanem inkább keresve ke
resni kell a’ sympathiát, szívességet, barátságot és vonzó
dást. Pest követével abban egye té rt, hogy a’ munkálatból 
egyes §§kat kiszakítani nem lehet az egész megzavarlatása 
nélkül, de egész ágazatot igen, a’ mikor uj munkálatot kel
lene készíteni’s ebben van logika; az lenne tehát a’ kérdés, 
hogy a’ munkálat készen lévén, akarják é a’ kk. és rr. hogy 
a’ szavazat kérdése uj t.javaslatba foglaltassék. Aligha mino
ritásban nem marad, de a’ kérdést már egyszer befejezve sze
retné látni. —  B a l o g h  Kornél (Győrm.) figyelmezteti a’ 
városokat, hogy ne szerezzenek keserűséget akkor, midőn 
épen a’ legnagyobb szívességre ’s barátságra van szükségük 
—  egyébiránt Pestet egész kiterjedésében pártolja.

T o 1 n a y Károly (Zala) szavazatot sürget. —  Z s a r -  
n a y  Imre (Torna) Pestet pártolja egész kiterjedésében.—

Y e s z t e r Pál (Kézsmárk v.) T. rr. Midőn e’perczben 
a ’ most szőnyegen levő városi szavazati jog-kérdés hísztóriá-

jamegpendittetett, nem az lettvolna első kérdés, hogy ki in
dítványozta e’ teremben legelőször a’ városi szavazat jo
gának viszszaállittatását, hanem az, hogy ki vette azt el a’ 
városok követei kezéből? Én t. rr. látván a’ tegnapi ülésben, 
hogy azon városi követek többségben vannak, kik a’ szava
zati jog külön tárgyaltatása mellett fölszólaltak, nem akartam 
a’ tárgyhoz szólani; de miután észrevehettem, hogy ezen 
kérdés még most sem áll olly tisztán, hogy fölötte szavazni 
lehessen, kötelesnek érzem magamat ezen igen fontos ’s pe
dig nemcsak a’ városokra, de az egész országra ’s közálla- 
dalomra nézve igen fontos oldalát a’ városi ügynek némi te
kintetben fölvilágosítani.— Mostani korunk igényeit tekintet
be vevén, nincs kétség, hogy minden gondolkozó lény szel
lemi és anyagi jóllét után sovárog, csak az ut iránt különböz
nek az elvek, mellyek szerint elérhető lenne a’ czél. ügy va
gyunk mi is országunk átalakulása alkalmakor a’ városi ügy
gyei. Kívánatos ugyan, hogy a’ városok minden tekintetben 
olly alkotványos polczra helyeztessenek, mellyen állniokkell, 
hat.i. akarjuk, hogy őrfalai közt az alkotványos polgári életkin
csei fölviruljanak ’s áldásteljes gyümölcsökkel áraszszák el 
a’ hazát; de kérdem: kecsegtethet é azon remény , hogy a’ 
mostani körülmények közt a’ kormányi és választványi mun
kálat nyomán az óhajtott paradicsomba bemehessünk? Én 
nem akarom sem magamat, sem másokat mystificálni; de úgy 
tartom, hogy miután e’ két munkálat elvben egymásközt el
lentétben áll, az elv föláldozásával pedig sem egy sem má
sik rész nem akarandja rendezési terveit a’ semmiség ör
vényébe sülyesztetni; miután a’ b e l - ’s külföld politikai bo
rult égboltozaton tornyosulnak a’ vihar- ’s villámteljes fel
legek, könnyen a’ legváratlanabb, de az egész országra néz
ve nagy veszélyeket magukkal hordozó események a’ városi 
ügyet megintsok évre háttérbe szoríthatják. Illy esetekben 
gondolom nagyobb ’s több szüksége van és lehet az ország
nak a’ 4ik rend követeire, mint a’ városok berendezésire és 
főpolgármesterekre; sőt ezen szükség mind a’ 3d. mind a’ 
4d. rend érdekében fenekük; mert noha most e’ terem négy 
falai közt a’ 3d. rend egyedáruságos hatalommal diadalmas
kodik főleg a’ 4d. rend ellenében, nem kezeskedhetik senki, 
hogy olly idők küszöbén nem állunk, mellyek a’ 3d. rend vé
delmét is szükségessé tehetik ’s az ő alkotványos állása szilár
dítását vagy erősségének növelését igényelhetik. Vájjon ak
kor, hol találhat ezen országban legközelebb segítséget ’s 
erősbülést? Nemde a’ 4d. rend követei sorában? ’s pedig 
a’ nélkül, hogy most előleg az uj berendezéssel akarná meg
örvendeztetni a’ városokat.— De mindezekre nézve kíván
tatik a’ 4dik rend rokonszenve ’s a’ méltányos viszonosság 
magasztos elve iránti hódolat.— Ezen országgyűlési gyakor
latot, melly eddig és most a’ városok követei ellenében gya- 
koroltatik ’s melly szerint különösen a’ 3d.rend minden köz- 
álladalmi kérdésben— úgymint az ad ó — vagy subsidium, 
vagy katonaállitás tárgyában egyedül maga a’ polgárok er
szényéről ’s gyermekeiről rendelkezik, midőn még a’ váro- 
sokbanlakó nemesek is minden nemtelen cselédeikkel a’csen- 
des családi élet gyönyöreit —  mások által föntartott bátor
ság mellett— élvezik, ezen emberi természet-ellenies és 
minden alkotványos eszmék kigunyoltatásával öszszekötött 
gyakorlatot méltán megunták már a’ városok, megunta a’ 
nemzet nemtője főleg a’ közel jövőnek áttekintetése mellett, 
hol egy részről az életbeléptetendő közteherviselés a’váro- 
sokat’s polgárokatmegint nagy mértékben sujtandja’s ba
jait sokszorozandja , és hol más részről az üdvezitő elv: 
„gleiche Lasten, gleiche Rechte“ őket az alkotványos jogok 
használására följogosítja.— E’ részbeni átalakulásunknak te
hát első ’s legfőbb kelléke ’s föltétele az, hogy legyen szava
zatijoggal bíró városi követ, ’sim! itt állok már azon kér
désnél: vájjon lehet é a’ mostani körülmények közt városi kö
vetet alkotványos szellemben előteremteni a’ városok bel- 
rendezése nélkül? ’s egy percznyi habozás nélkül bátran fe
lelek— hogy igen is lehet ’s pedig lehet minden szabadelvű, 
szellem ’s alkotványos elv föláldozása nélkül.

Azok, kik a’ városi köv. szavazati jogát föltételezni a- 
karják a’ városok berendezésétől, mondják, hogy biztosíté
kokra van szükség, mellyek szerint a’ városi követ legyen az 
alkotványos szellem képviselője. De t. rr. gondolják é, hogy 
a’ berendezéssel együtt nyomban az alkotványos szellem is 
befogfészkelődni a’ városokba? Koránsem ; ahoz a’ beho
zandó belrendezés után is sok idő ’s még inkább nevelés fog 
kelleni, mellyben egyedül rejlik a’ nemzet jövendőjének a- 
lapja. Ellenben sokkal kevesebből áll a’ szavazati jog ’s kö
vetválasztás kérdésének meghatározása; ’s e’ mellett az al
kotványos szellem nem hogy veszélyeztetnék, sőt azt itt úgy, 
mint a’ berendezésnél létre lehet hozni ’s biztosítani; mert 
nem volna egyéb tárgyalandó, mint a’ polgárok qualiűca- 
tiója ’s a’ követválasztás módja, melly a’ mostani törvényja
vaslatban 5. § által absolváltalik ’s a’ qualificatio kérdésébe 
lehetne mind azon elveket fektetni, mellyeknél fogva az al
kotványos szellem a’ belrendezés utján czéloztatik gyökere- 
sittetni. —  Ha a’ t. rr. nem akarják azért mindenek előtt a’ 
városi követek sorsát eldönteni, hogy a’ városi ügyet, a’ 4d„

rend elmellőztetésével óhajtják ’s tartják jobbnak feldolgoz
ni ’s elrendezni, valóban több és nagyobb lesz még a’ bo
nyodalom; mert akármi érett és bölcs munkálatot fognak é -  
letbe léptetni, nem lesz az mégis olly tökéletes emberi mun
ka, melly a’ folyvásti javítások szükségét nélkülözné ; tehát 
mindig és mindenkor a’ követ, ki minden körülmények közt 
javíthat ’s tud tökéletesíteni,inkább lesz szükséges, mint a- 
karmi más; sőt lehetetlen, hogy a’ városok és polgárok egy 
olly munkálat iránt bizalommal, szeretettel, ’s hazafiui von
zalommal viseltessenek, melly az ő követeik törvényes befo
lyása ’s közbejárulása nélkül keletkezett. —  Ezeket előad
ván, ne hogy félre értessem, kénytelen vagyok még azt is 
kijelenteni, hogy nagyon szeretném ugyanaz egész városi 
ügyet ez országgyűlésen befejeztetni, csakhogy ha nem le
hetne azt elérni, nem kívánnám a’ berendezéssel együtt a*
szavazatjogi kérdést is eltemetve látni ’s igy mind általam__
mind Buda és Breznóbánya érdemes követei ’s több elvbará
tim által fölhozott okoknál fogva a’ szavazati jog külön és e- 
lőleges tárgyaltatását szükségesnek tartom, ’s kérem a’sza
vazati kérdést úgy tétetni fel: vájjon a’ szavazati jog kérdé
sét külön és előleg kell é tárgyalni vagy nem?

K á r o l y i  János (Nógrád) és S z i n tay János(Bereg) 
egész kiterjedésében pártolják a’ pesti indítványt.—  Y i d o s 
József (Vas) kijelenti, hogy küldőji csak azon esetre akar
nak a’ királyi városoknak országgyűlési szavazatot adni, ha 
azok belrendezve lesznek; szóló küldőinek ezen conditio si
ne qua nonjához szorosan ragaszkodva Pestet egész terje
delmében pártolja—  erre ellenben

T o r m ás y János (Békés) miután az idő későbbre ha
ladt, és alkalmasint a’ rr. türelme is fogyatkozni kezd, nem 
akarom most felhozni mindazt, mit általában a’királyi váro
si ügy nagy fontosságára nézve bővebben előadhatnék,hall
gatni fogok mindazon észrevételekkel, a’ miket a’ kir. vá
rosi ügyre nézve közelebb több oldalról felmerült aggodal
mak ellenében tenni lehelne, ’s fentartván e’ tárgybeli né- 
zetimnek ’s illetőleg feleleteimnek csak akkor leendő előter
jesztését, ha azon aggodalmakkal itt a’ köz tanácskozás me
zején is találkozni fognánk, vagy szózatokat hallanék, a’ mik 
ezen ügy körül némi késlekedésre mutatnának —  többire 
jelenleg beszédemet csupán a’ petitionalis tárgyra szoritni 
fogom. —  Az előttünk levő kérdés abból áll, hogy miként 
tárgyaljuk a ’ királyi városi ügyet? mik teszik itt a’ fő néző
pontokat, ’s minő mód által biztosíthatjuk előre már minél 
inkább a’ jó sükert ? Tudjuk, hogy a’ királyi városi követek 
szavazata ellen több országgyűlésen az gordittetett elő fő 
nehézségül, hogy ők nem a’ polgárok közönségét képvise
lik, hanem csak egy önmagát regeneráló különben elzárt, és 
nagy részint tisztviselőkből álló testületet. És épen ezen ok
ból, mivel nem tekinthetők úgy, mint az öszszes polgári e - 
gyetemek követei, hanem csak úgy, mint egyedek, kiket a’ 
polgári közönségnek egy fölötte kis töredéke választott: sza
vazataikat tehát nem lehetszámitni mind addig, mig magát 
az egész polgári közönséget képviselni nem fogják, mert 
képviseleti joga csak annak van. És igy a’ polgári közönsé
gek képviseltetésének eszközlése volt az eredeti föltétel,mi
hez a’ királyi városi követeknek valóságos szavazata kötte
tett, ’s ebből ágazott fel aztán és terjedt el azon eszme, hogy 
a’ királyi városoknak egész belszerkezetük országgyülésileg 
rendeztessék el, mert az mondatott, hogy az egész belszer- 
kezetnek elrendezése nélkül, magát az országgyűlési képvi
selet kérdését nem lehet elintézni, sőt ha lehetne is, azt 
tenni nem tanácsos.

így hallók ezt ismételteim több országgyűlésen ál
tal a’ megyei követek által —  igy kapcsoltatott öszsze a’ 
képviselet kérdésével a’ coordinatio, és annál szorosabban, 
minél inkább kimutatták a’ városi követek több rendbeli kü
lönböző kérdéseknél, hogy ők a’ királyi városok hatóságát 
mindenképen bővíteni kívánják,de a’ coordinatiót épennem 
tartják sürgetős dolognak. Voltak e’ miatt vitatkozások,gyak
ran keserűséggel keverve, positiv lépés azonban csak a’mult 
or.gyülés alkalmakor történt, midőn a’ kir. városok ügye a’ 
fejedelmi előterjesztések által is kitüzetett, ’s ennek követ
keztében javaslat k é s z í t t e t e t t  az egész coordinatió- 
ra nézve.—  Az e’ tárgy fölötti t a n á c s k o z á s o k  akkor 
süker nélkül maradlak,az országgyűlés vigasztalás nélkül osz
lott el ’s ekként nekünk jutott e’ feladás t. rr. hogy a’ feszült 
várakozást kielégítsük, és a’ mi már kezdve volt,igyekezzünk 
azt be is fejezni!— Ha már most közelebb taglalás alá veszem 
az említett föltételt: előre kimondom, hogy a’ mint fölötte fon
tosnak hiszem, hogy a’ kir. városok valódi szavazattal bírjanak, 
épen úgy távol van tőlem, hogy a’ szavazatok számítására néz
ve bármi kis változtatást is tegyek az eddigi gyakorlaton mind 
addig, mig a’ kir. varosoknak képviseleti kérdése országgyü
lésileg megállapittatva nem lesz, mig tehát azt valódi polgári 
alakba nem öntjük és einem intézzük egyes részleteit is. Azon
ban a’ mint erre nézve magammal tökéletesen tisztában va
gyok, úgy más részről meg kell vallanom, hogy én az egész 
belszerkezeti rendezést nem tartom conditio sinequanon gya
nánt,’s a’ mi nélkül a’ kir. városi követeknek valódi szavazatot
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nem adhatnánk; hogy igy addig, mig a’ k. városoknak egész 
belszerkezetük rendezve nem lesz, a’ küvetek tovább is mos
tani negativ állásukban maradjanak. Mert igaz ugyan, hogy az 
országgyűlési képviselet kérdése érintkezésben áll a’ belszer- 
kezet elemeivel, de azért magában is egy külön egészet for
mál, van ennek magában is czélja, körét magában is érteni le
h e tő s  a’ kir. városok országgyűlési képviseletének minősé
gére nézve semmi különbséget nem tesz az, hogy a’képvise
leti kérdés együtt tárgyaltatik é az öszszes coordinatióval, 
vagy nem? midőn ellenkező esetben tagadni nem lehet, hogy 
ha az országgyűlési képviselet kérdése, az öszszes coordina- 
tióból mintegy kiszakítva, és amattól külön választva intéztetik 
el ’s ennek teljesülte után sokkal jobban és sokkal kevesebb 
nehézséggel lesznek elintézhetek mindazon kérdések, mik a’ 
coordinationalis munkából még hátra maradtak. Különben ha 
az országgyűlési képviselet kérdése öszszeköttetésben hagya- 
tik az egész coordinationalis munkálat elvégzésével, bekövet
kezhetnék majd azon eset, hogy ha közigazgatási egyes kér
déseknél nem lenne képes egyesülni a’ két tábla, vagy talán 
fölülről nem jönne egészen kielégítő válasz; ha szintén az or
szággyűlési képviselet kérdése egészen tisztára lenne is hoz
va, azért nem változnék az eddigi állapot,és a’ kir. városi kö
vetek a’ jövő országgyűlésre ismét valódi szavazati képesség 
nélkül jelennének meg. Tudom ugyan, hogy a’ közigazgatási 
tárgyakra nézve a’múlt országgyűlési üzenetekután alígvan- 
nak különbözések a’két tábla közt,de ez fölötte széles mező lé
vén, Kuudja nogj a nomg líésóbu phasisaiban nem fognaké 
újabbak támadni? pedig ez nem egyedüli ok még, a’ minél
fogva kívánni kell, hogy az országgyűlési képviselet kérdése 
a’ coordinatio többi részeitől külön választva és elölegesen 
intéztessék el— hanem forog itt fen még más tekintet is, a’ 
mi röviden abból áll: hogy egészen más szempont alájön az, 
ha politikai jogokat kell adni, és épen azoknak legfontosbi- 
kát, és ismét más szempont alá esik egy jó közigazgatási rend
szernek behozatala. Nem kétlem, hogy e’ kettő közt különb
séget tesznek azok is, kik a’ mellett vannak, hogy az or
szággyűlési képviselet kérdése az öszszes coordinatióban 
tárgyaltassék. De kérdem viszont: nem sokkal tisztábban áll 
é a’ dolog, ha az országgyűlési képviselet külön tárgyaltatik 
és egészen más, és egyedül magához illő alapra lesz fektet
ve? ha kivált utóbb oda fordulna a’ kérdés, hogy a’ királyi 
városokra nézve is behozatnék az utasítási rendszer. Hiszen 
ha az országgyűlési képviselet előlegeselintézése által, és 
különösen a’ választói jog szélesebb alapjához képest bizto
sítva lesz kezeink közt a’ szabadság érdeke, minden koczkáz- 
tatás nélkül mérsékelhetjük azt utóbb a’ közigazgatási rend
szer, kivánatihozés a’ coordinatio tökéletes befejezése körül 
annál sikeresebb lesz eljárásunk, mivel ekkor már a’ felé
ledt polgári erő is saját érdekéhöz képest támogatni fogja 
törekvésünket.— E’ gondolatokat tartották szem előle me
gyém rendei, midőn utasításul adták, hogy a’ királyi váro
sokra nézve az országgyűlési képviselet kérdésének a’ co
ordinatio többi részeitől leendő külön szakasz tatását és elő— 
legestárgyaltatását igyekezzem eszközölni. A’ királyi városi 
szavazatok számára nézve szintén el vagyok látva utasítással, 
mitannak idejében bővebben előadandok. Küldőim kivánata 
röviden oda terjed, hogy az országgyűlési képviselet kér
dése kiemeltetvén a’ coordinationalis munkálatból, minden 
ide vonatkozó tárgygyal együtt intéztessék el még ez or
szággyűlésen, és bocsáttassék szokott időben sanctio alá, 
hogy^ jövő országgyűlés kezdetén telileg élvezhessék már 
a’ királyi városi követek szavazati jogukat, és a’ coordinatio 
többi része már az ő szavazatuk hozzájárulásával tárgyaltas
sék és fejeztessék be. Fogja é ezen eszméket a’ tek.rr. több
sége magáévá tenni vagy sem? nem tudom. Előttem lega
lább saját meggyőződésem szerint is nagy fontossággal bír
nak ezek, és midőn küldőim nézeteit a’ tek. rrkel tudatni sze
rencsém van, azon őszinte óhajtásomat ragasztom hozzájok: 
vajha a’ királyi városi ügynél sikerre juthassunk, és az aris- 
tokratia e’ téren is igazolhassa magát.— Hazánk nemessége 
elismérte még a’ régibb időkben is a’ királyi városok fontos
ságát, de idegen elemüek lévén tartózkodott tőlök— minek 
következése az lett, hogy magához fel nem emelte, az aprós 
privilégiumok által pedig elszigelültek a’ néptől. így játszot
tak a’ királyi városok egészenmostanig egy sajátságos sze
repet, elavult és félszeg institutjók közé szorítva, és valódi 
polgári élet nélkül.— Mostittaz idő, kibékíteni a’ múltat a’ 
jelennel, ’s előkészitni egy szebb jövendőnek útját.— Adjuk 
meg tehát a’ királyi városoknak azt, a’ mit eddig nélkülöz
tek, a’ valódi polgári életet, és hogy ennek reájok nézve 
értéke, reánk nézve pedig fontossága legyen, az országgyű
lési képviseletnek minélelőbbi elintézése által izleltessükmeg 
velők az alkotványos szabadságot!

El ő l eges .  A’ január 21 ki kerületi ülésben a’ választ- 
ványi munkálat a’ városrendezési ügyben tárgyaltatott foly
tatólag, melly alkalommal a’ fölött: kik tekintetnek a’ váro
sokban megtelepedteknek, kivált a’ városi követek részé
ről ingerült kifakadások történtek a’ zsidóság ellen, ezenki- 
fakadásokban Pestváros másod, és Bakabánya követei tünte

tők ki magukat.A’ jan.22. kér. ülésben, mielőtt a’ rr. a’ napi
rendre térnének, a’ magy. gazd. egyesület által benyújtott 
petitio olvastatott fel; mellyben az érintett egyesület némelly 
törvényjavaslatokat a’ cselédrendszer, rétöntözés, ’s egyéb 
a’ mezőgazdászat practicumára vezető kérdéseiben nyújt át, 
’s azoknak törvényerőm emeltetését kéri. A’ t.javaslatokhoz 
csatolva van az egyesület emlékirata is, mellynek nyomán 
kéri, hogy a’ magy. gazd. egyesület—  meghagyatván egye
sületi természetében—  országosittassék, ’s egyszersmind 
példány-gazdasági intézet felállíttatását javasolja. A’rr. mél
tányolván a’ nevezett munkás egyesület szorgalmát, ’s külö
nösen szem előtt tartva ama magas czélt, mellyre ezen egye
sület állásánál fogva hivatva van, a’ petitiót egy különös ke
rületi válaszlványra bízták’s ekép az ügyet elölegesen is sa
játokká telték. Ezután az ülés a’ napi rendre tért át, vagy is 
a’városrendezési munkálat 3ik§ára.

A’jan. 24ki kerületi ülésben némelly meg nem hivott 
felső táblai tagok meghivatásuk iránt tétetvén részint határ- 
zatok, részint indítványok, a’ rr. a’ honosítási törvényjavaslat 
hitelesítéséhez fogtak;a’ szerkezet több rendbeli javítások, 
és módosításokon mentát, mi a’ tanácskozásokat igen meg- 
hoszszitá úgy annyira, hogy a’ hitelesítés e’ gyűlés alatt be 
sem fejeztetvén, annak folytatása a’ másnapi kerületi ülésre 
halasztatott.

BUDAPESTI  NAPLÓ.
„Figaro itt, Figaro ott!“—azaz bál van mindenütt.IIova csak 

tekintünk, lehetetlen, hogy báli symbolumok ne tolakodjanak e- 
lénk: a’kivel csak találkozunk, már holmi bálkalandokat mesél, 
vagy tudakol. Mi egyebet is tenne az ember e’ hoszszu téli éjsza
kákon, ha nem bálozna.Unalom az embernek azon iszonyú ellen
sége, mellyel az idő e’ mostoha szakában eléggé nem küzdhet. E’ 
gonosz rém elriasztása végett intézték tán az ősök épen télre a’ 
farsangot, mert hisz különben aszott karja közé ölelve forrasztó 
lehelete alatt elfonyadna maga az ifjúság is. Hogy a’ főváros az 
unalom elriasztásával derekasan működik,mondani is fölösleges. 
Dehogy tudnók mi megszokni e’ vén aszszonyság látogatását; 
hol csak lehet, ajtót zárunk előtte, ’s kikergetjük az egész város
ból, hogy a’ falusi közbirtokosságok rokkant curiájában fogadjon 
szállást, odatelepedve a’ kályhapadkára duhongva a’henye fülek
be, ásításra vonván a’ pipázó ajkakat, miképen már század óta 
gyakorlá az olvasatlan úri világ között. Szegény unalom! ha bá
láinkba valahogy besompolyodhatik, társul alig nyer mást,mint 
valami petrezselyem-áruló aggszüzet, kitől az élv és derű még a’ 
török háború korában elpártoltanak. Az ifjúság, a’deli sarjadék, 
nevéről sem ismeri az unalmat, ha t. i. csak valamellyes életre 
valóság szorult vérébe. Azért el veled, el meszsze a’lakatlan pusz
taságokba unalom! Mit is csinálhatnál a’ zaj közepett, hol irigy
ségtől kellene agyonrepedned, látván a’pezsgő kedvet, a’sziv- 
gyulasztó kéjt, mellyel a’ mulató közönség társalog. Tehát csak 
rajta! bál itt is, amott is, hogy az unalmat akkor lássuk, mikor a’ 
hátunk közepét!

Többektől hallók panaszoltatni, hogy nyilványos bálok al
kalmakor az étasztalokat némelly impertinens arszlánokmár es- 
tenden lefoglalják, ámbár tán csak éjfélután jön meg étvágyuk, 
míg azalatt a’ korábban megéhezőket az üres asztaltól hatalma
san eltiltogatják. Ez urias rendetlenség elhárítására nem ártana 
valakinek ügyelnie, nehogy kellemetlen jelenetek forduljanak 
elő, minőket mostanság nem könnyen kerülhetni ki: mert az illy 
lefoglaló uracsok módtalanul, neveletlen gorombák, a’ mellett 
hogy az elégtétel-adásra szerfelett gyávák, miután a’ rőfés 
mérleg-kezelés körül nem tanulhatták meg a’ lovagiasságot.

Dunánkon a’természet hídja megint nélkülöztetik. mert a’ 
duzzadozó hullámok szétrepeszték a’ jeget. Ismét csolnakokra 
szorult a’ közönség, nyeresége csupán abból áll, hogy most nem 
zsarolhatják annyira, mint zajlás idejekor, mert a’parti jég moz
dulatlan,—a’folyam közepe pedig háborittatlanul futja pályáját. 
—A’jégen járásra nagyon czélszerü lenne azon intézkedés, mit 
egy mérnök ajánlott, hogy t. i. a’szalmával behintett jég fölé kö
télháló feszittessék, mellyre aztán deszkák rakatnának, hogy az 
elsikamlás és leszakadás veszélyétől minden járó kellő lélek 
mentesittessék. —

Kávéházakban jelenleg sok gyermekkoldus barangol. E’ 
nyomoruknak szívtelen szüléit nem ártana hatósági ügyelés alá 
venni, hogy megtanittassanak arra, miképen kell a’ gyermek lel
két korán megvesztegetni, miképen kelljen beléjök oltani a’szem- 
telenséget, a’ henyeség átkos magvát. Illyenekből kerülnek aztán 
elő a’ dologházi vendégek, azon veszedelmes tolvajok, kiken 
csak a’ deportatio segítene, hat. i. valahol az oczeanon egy szi
getet szerezhetnénk számukra. Nem is volna tréfa dolog az an
golokkal alkura lépni, hogy e’ részben segítsenek rajtunk.

Múlt vasárnap üllék az evangelicus hivekPesten a’magyar- 
ságnak évtizedes ünnepét, Székács, a’ köztiszteletü hitszónok be
szélt ez alkalommal, megemlítvén az eddigi küzdelmeket ’s buz
dítván az illetőket a’tovább teendőkre.

Szombaton adatott László jutalomjátékaul: „Scot nemes“ 
franczia 5 fv. vígjáték—a’ közönség osztalan tetszése között. Kü
lönös, hogy uj darabot,csak jutalomjátékul láthatunk színpadun
kon, és azért ha tán, mintjavasoltatott, a’ jutalomjátékok eltö
röltetnének,—^  darabot alig adnának színészeink! — Egyéb
iránt a’ darabra térve, a’jelen vígjáték egyike a’franczia'iskola 
azon szüleményeinek, melly csupán mulattatásra számítva, föla
datának mind a’ tárgy érdekessége, mind a’ kivitel ügyessége 
által jól megfelel. A’ szövénybonyolu'ata folytonos figyelmet i- 
gényel, a’comicai helyzetek furcsaságai,’s belőlük önkéntkipat- 
tanó elmésségek szakadatlan derültségben tartják a’ kedélyt. 
Helytelen azoknak duzzogása, kik egypár sikamlós ezélzat által 
a’ közerkölcsiséget veszélyeztetve látják: igen gyarló erkölcs le
het az, melly et olly tréfa színpadon megbotránykoztat, minőt a’ 
társaságokban— értvén nagykoruakét—fönakadás nélkül akár
ki is elmondhat.

Dunaparti sétáink alkalmakor valánk e’ következő jelenet 
tanuji. -  Egy igaz hitü magyar úri ember kényelmesen szivaroz
ván, bundás atyánkfiái egyike szótlanul eléje áll, hogy hoszszu

taplóját meggyujtná szivarával, mit megtevőn egész phlegmával 
pöfékedő makrapipájának tartalmát, mire az ur kérdő: „no’s a- 
tyafi, ég a’pipa?“—A’ pór e’ kérdés után bámulva rá néz, süve
gén egyet emelint és szól: „engedőimet ifjú uram,—biz azt gon
doltam, hogy n ém e t!“— Íme! hogy vélekednek a’ pesti kapu- 
tosról—szűrös atyánkfiái. Haladunk és magyarosodunk ! ,Q]

A’helvét hitvallást követő dunamelléki egyház
kerület f. 1848ik észtben sz. kir. Pestvárosban tartandó köz
gyűlése május 15én fogja kezdetét venni, az ezt megelőző két 
napona’ papi kijelöltek szokott vizsgálata log tartatni,kikre néz
ve a’ hely színén leendő megjelenés határnapja május 12ke log 
lenni. B á t h o r y  Gábor, egyházkerületi főjegyző.

A d a k o z á s o k  a’ pilisi kórház fölállítására, p.p. (Első 
közlemény) az t . számú ivén báró Nyáry Antalnő 101) ft, Szent- 
királyi Móricz 10 ft., tek. Ghéczy P éterur3 l. számú ivén: Ghéczy 
Péter K) ft, Kubinyi András 4 ft, Raksányi Pál 2 ft, Baltigh Dá
niel 1 ft, Molitoris János 1 It, Pomothy Mihály 40 kr., Pomotliy 
N. 40 kr. Az ,Ungar1 szerkesztőségénél 10 lt. kr., tek. Al- 
másy Jánosur 3. szánni ivén: Almásy János családostul 40 ft. 
SztanKOvics János győri püspök 60 ft. öszszesen 210 lt. p. p.

Dr. Sz i l ézy  igazgató.

K Ü L F Ö L D .
AUSZTRIA. Néhai ő felsége Maria Ludovika főherczeg- 

nő, Parma, Piacenza és Guastalla herczegnóje tetemei ked
den jan. hó 25kén tétettek le szokásos ünnepélyességgel a’ 
cs. kir. sírboltban. Az eltakarítási szertartást a’ W.Zlung e- 
gész terjedelmében közli.

Gallicziai kormányjelentésszerint a’ M orvaországban 
kitört marhadög a’foksáni kerületben Goliesti, Mera ésB el- 
csug, a’ tekucsi kerületben Liesti ’s galacziban Peneu hely
ségre szorítkozik, ’s a’ legutóbb kimutatott kórállapot e- 
gészben véve 38 darabot foglal magában. Reméllik egyébi
ránt a’ mirigy minél hamarabbi megszüntetését, miután a’ 
moldvai kormány e’ végre erélyes rendszabályokhoz nyúlt.

AMERIKA. A’ congressus megkezdő a’ kormányt se
gédeszközökkel a’ háborufolytatásra ellátni. Máris billek ho
zattak be a’ hadseregnek 10 ezreddel szaporittatására, vala
mint 20 ezred önkéntes-szedés végett három esztendőre. A’ 
status kincstár megtöltésére mindazáltal még nem történtek 
lépések az elnök ajánlotta módon; statuskölcsön a’ pénz piacz 
mostani állapota mellett nagy nehézségekre fog akadni.

PORTUGÁLIA. A’ trónbeszédről az angol lapok nem 
kedvezőleg nyilatkoztak. A’ kortes megnyitáson az egész di- 
plomatiai testület volt jelen, Seymour britt követ kivételével. 
Az ő és sir Charles Napier távolléte, valamint a’ szokásos 
üdvlövés elmaradása a’ Tajoban fekvő britt hajócsapat részé
ről a’ királynőnek országgyűlésre indultakor, megújított til
takozásnak tekintetett az utóbbi kortesválasztások ellen.Tho- 
mar gróf (Costa Cabral) valósággal elnyerte a’ követséget 
Párizsba ’s el is fogadta; Terceira herczeg bécsi követségre 
neveztetett ki. ,,Avenger“  hajótörése nagy benyomástoko
zott Lissabonban.

SPANVOLORSZÁG. Narvaez a’ vitoriai herczeg (E s- 
partero) elibeSartoriustküldé, kivel az hoszszasan értekezett. 
Fővárosba érkezve Espartero kihallgatást kért a’ királynőnél. 
Narvaeztől azon választ nyeré, miszerint Izabella 57? órakor 
fogadandja őtel ’s a’ koronatanácsosok közül senki sem lesz 
jelen. Az elfogadás, melly a’ király jelenlétében menlvéghez, 
állítólag kedvező volt. Nyilványos tanúsítványok a’ volt kor
mányzó tiszteletére elmaradtak,— hanem barátai látogatásit 
folyvást fogadja.

Espartero, mihelyt Madridba érkezeit, azonnalNarvaez 
tábornokkal ’s a’ többi miniszterrel, valamint a’ moderado- 
párt egyéb személyeivel értekezett ’s monarchiái, engesz
telő, mérsékes érzelmüleg tévé nyilatkozatit. Ennek következ
tében néhány fellengősdi keblében bizalmatlanság ébredt i-  
ránta, néhány moderado pedig azt hiszi felőle, hogy megvál
tozott. Többek véleménye szerint azonban Espartero ismét 
azon kétértelmű szerepet fogja játszani, mellyet mindig ját
szott; hízelegni fog a’ pártoknak mindaddig,mig szüksége lesz 
reájok ,’s mitsemgondoland velők, mihelyt újra felkap. Es
partero viszszatérte sem elszigetelt, sem csupa pártkérdés, 
hanem külföldi politikával függ öszszeköttetésben. Anglia 
t. i. nem nézheti nyugalmas szemmel, hogy Lajos Fülöp e - 
gyik fija történhetőleg a’ spanyol trónra léphet, mig egy 
másik fija ugyanez uralkodónak mint alkirály Algírban ural
kodik. Az első lehetőség elhárítására Palmerston lord Mon- 
temolin grófot minden hatalmában álló eszközzel gyámolitá 
’s miután trónra nemsegitheté őt,iparkodék mégis kieszkö
zölni, hogy Spanyolországban lakhatási engedelmet nyerjen. 
Hisz tudva vanjóformán, hogy a’ puritánok uralmok utolsó 
napjaiban Montemolin gróffal illyetén czélu értekezésbe bo
csátkoztak, miszerint az ő és párthívei viszszatérését Spa
nyolországba kieszközölvén, a’ királynő halála esetében mint 
infans és trónkövetelő kezöknél legyen.Montemolin erre sza
badelvű és türelmes nézeteket nyilványita, de abban nem tu
dott megegyezni, hogy Izabellát királynőül ismérje el, m ié’ 
tervlétesitésre okvetlenül kivántatott. És hihetni, hogy a’ pu
ritánok ez alkudozása Montemolin gróffal Anglia sugallatára 
történt, valamint Espartero viszszatértét sem igen tulajdo
níthatni másnak, mint Anglia titkos közbejárulásának , melly
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Lajos Fiilop családja elleneit Spanyolországban akarja Ösz- 
szegyüjteni, ezekhez pedig Espartero szintúgy számítható 
mint grófMontemolin. Ekép a’ szerencsétlen Spanyolország 
ismét játéklapdája lenne az angol és franczia fondorkodásnak.

A’ kormánynak sikerült a’ követkamrában Salamanca 
ügyében rá nézve kedvező bizottságot Öszszealakítani, úgy 
hogytalánaz egész vádpert el fogják,gyűlöletes felfödözések 
által eredhető további botrányok kikerülése végett ejteni. E- 
gyik miniszter sem szavazott a’ bizotíság-valasztatasnál. 
Linage tábornok, egyik legtekintélyesb főtiszte a spanyol had
seregnek, meghalt. B arátságai ragaszkodása Esparteróhoz 
közönségesen ismértetett.

ANGLIA. Kevvy, Cork és Leitrim grófságokból újabb 
gyilkossági ’s gyilkos kísérleti hírek érkeznek. Egyszersmind 
azonban betüszerinti éhhalál sodor áldozatokat el e’ sze
rencsétlen grófságokban.—  O’Connell családja elfogadd gróf 
Montalembert meghívását a’ notredamei templomban február 
1 Óén O’Connell Dániel tiszteletére tartandó gyászünnepélyre.

Ujseelandban Wanganni mellettaz angol sergek a’ ben- 
szülöttekkel öszszecsapván, amazok 3 halottat’s 10 sebesültet 
kaptak; utóbbiak közt egy tiszt is találtatott. Az angol parancs
nok írja, mikép a’ benszülöttek ugyancsak vitézül viselték ma
gokat; veszteségűk mindazáltal tetemes lehetett.

A’ parliament elé jelenleg 99 uj vasúti bili terjesztetett; 
azonkívül 33 még a’múlt ülésszakból maradt határozat nélkül.

A’ Hampdenféle vita még nincs bevégezve. A’ canter- 
buryi érsek főhelyettese, ki az említett tudort a’ püspökség
ben megerősítette, bevádoltatott a’ megerősítés ellen emelt 
ovások el nem fogadása miatt. A’ kir. főtörvényszék a’ vád
folyamodást tárgyalni fogja.

Az angol pattantyusság 2 ezer emberrel szaporitta- 
tolt. E’ rendszabály iránt a’ ,Times4 kedvezőleg nydatkozik, 
mert e’ fegyverfajból 12 ember többet ér egy egész ezred 
gránátosnál. Egyébiránt hozzá teszi a’ lap : „Kétségkívül 
megjőa’ nap és tán már ajtónál is van, midőn az állandó ser
gek valamennyi népnél eltöröltetnek. Különben egész An
glia és Skótországban most csak 12 ezred van; Irlandban 
pedig mintegy még egyszer annyi.

A’ Mexicóban tartózkodó francziák kérelmet nyújtottak 
a’ kamrához, mellyben panaszt emelnek a’ miniszterség el
len. Francziaországnak Mexicóban, hol most 12 ezer franczia 
létezik, egyetlenegy ügyviselője van ’s ők a’ legfontosb viszo
nyokban nélkülözik a’ nemzeti ótalmat.

Jan. l5kei„Sun“ következő különös tudósítást közöl : 
tegnap egy egészen könyben ázott nő a’ főhalotlszemlélőhez 
ment Middlesexben,tőle következő körülmény iránt tanácsot 
kérendő: egyike rokonainak, úgymond a’ nő, meghalt. Holt
teste zálogul ragadtatott el bizonyos adósság fejében,’s midőn 
el akartuk azt takarítani, a’ halottszemlélők vonakodtak kiada
tásától. Millió (főh. szemlélő) a’ hozzá fordult nőt a’ kerületi 
bíróhoz utasitá, vagy hogy a’ holttestet a’ hitelezők kezében 
hagyja, kik aztán kénytelenek lesznek azt saját költségükön 
eltemetni. Az igaz, ugyan megnyerték a’ tőkét kamatostul!

FRANCZIAORSZÁG. A’ pairkamra válaszfeliratában is
mét említést tesz Lengyelországról. Olaszország mozgalmait 
illetőleg pedig következő pótlékczikk igtattatott a’ válaszfel
irati bizottsági tervbe: „uj polgárisulási és szabadsági kor
szak kezdődik az olaszországi statusokra nézve. Minden ro - 
konszenvünk ’s vágyunkkal kisérjük a’ nagylelkű pápát, ki 
ezen uj időszakot ép annyi bölcseség mint bátorsággal meg- 
nyitá, a’ többi valamennyi fejdelmet, kik őt a’ békés reformok 
ez utján követik, mellyen most közösen fejdelmek és népek ha
ladnak.“ Hugo Victor ez alkalommal IX. Pius ’s Olaszország 
fölött hoszas beszédet tartott,mellyazonban csekélyhatásttőn.

Abdelkader ’s kísérete közel Lamalgue várhoz szállít
tatván ki a’ partra, nagy tömeg bámuló népet csőditett maga 
körül. A’ közcsodálat tárgya mindazáltal legnagyobb mér
tékben anyja— az általa annyira tisztelt agg Zora volt, ki első 
lépett ki üjával az emirrel szárazra. Kevés pillanat alatt ka
tonai kiséret mellett Lamalgue várba értek. Az emir, ki kö
zönséges fogolyként fogadtatott, nagyon levertkedélyünek lát— 
szék ’s állítólag nyomatékosan tiltakozott ezen „szószegés“ 
ellen. Hasonló érzelemben irt hallomás szerint leveleket a’ki
rályhoz, minisztertanácshoz ’s Aumale herczeghez. Mihelyt a’ 
várba lépett, ezt azonnal minden oldalról bezárták.

Abdelkader minden módon iparkodék Lamalgue várba 
szállittatását elháritni. Midőn mondák: jelölje ki a’ szemé
lyeket, kik mint rokonok hozzá, vele maradjanak, felkiálta: „de 
hisz valamennyien családomhoz tartoznak; egy sincs köztök, 
kitől fájdalom nélkül válhatnám el.“  Ekkor 26 személyt vá
lasztottak ki ’s ezekkel vitetett az emir Lamalgue várba. Ennek 
magas falú puszta, barátságtalan udvarába léptekor az emir 
agg anyja viszszaborzadt’s erősen sírni kezdett; deMustapha, 
Abdelkader sógora,karjánál fogván őt fölvezeté a’lépcsőkön 
lakásába. Abdelkader maga viszszanyervén szokott nyugal
mát, üját ben Thamyt kezénél vezette ’s Lheureux alezredestől 
következő szavakkal fogadtatott: szállittatása e’várba ne ide- 
genitse őt el; ez csak annak kovetkezvénye, mert a’ tengerész
osztály kezéből most a’ hadiosztályéba, melly az algíri ügyeket 
igazgatja, tétetett által; üdvözlőt egyébiránt a’ kormány azért 
külde,—  hogy Francziaország vendégei fölött őrködjék ’s a’ 
franczia nemeslelküség biztosítékul szolgáljon azon nagylelkű 
bánásmód iránt, mellyet Abdelkader ’s Övéi várhatnak.“  Abd
elkader nagy ünnepélyességgel válaszold: „nyugott vagyok, 
bízom Francziaországban, ezen nemes és nagy nemzetben, 
melly engem tűzhelyén elfogad. Egyébiránt a’ világ szemei 
rám irányoztatvák’s ez meg fogja itélnűvajjon érdem szerint 
bánnak é velem. — ’S végtére történjék velem,a’ mi Istennek 
tetszik.“

A’ Moniteur szerint az indirect jövedelmek öszszege 
1847dikévben820,643 ,000  frankvolt,hijány az l846kihoz 
képest 2 ,648 ,000  frank.Ez eredvénytigenkedvezőnek tekin
tik, mert a’ szabad gabonabevitel nélkül, melly mintegy 6 mil
lió franknyi csökkenést vont maga után, az indirect jövedelmek 
bizonyára 3 millióval többét adtak volna, mint 1846ban.

Jan. 16kai hírek szerint a’ királyon ismét náthahuruti 
jelek mutatkoztak, mellyek azonban komoly bajt nem idéztek 
elő. Említett nap a’ király a’ minisztertanácsban elnökölt. Más 
nap megújultak a’hirek beteges létéről.A’börzeférüak szörnyű 
rettegésbe estek. Azonban misem fordult elő, mi komolyabb 
aggodalomra szolgáltatna okot.

OLASZORSZÁG. A’ florenczi hírlap közli azon lázasztó 
nyilatkozványt, mellyet a’ livornoi elégületlenek a’ toscanai 
kormány megbuktatására közrebocsátottak. A’ nyilatkozvány 
egészen jacobinus modorban van szerkesztve ’s mondja többi 
közt, mikép: Fivizzano már zsákmánynyá lön ’sPontremoli e’ 
pillanatban áldoztatik fel. „Eskütörők, —  minek esküdtetek? 
Szájhősök, miértmagasztalátokmagatokat? Nyulszivüek, miért 
mutatkoztatok nagylelküeknek? Nyomorult szklávok, —  kik 
nem tanultatok mást mint nyugottan alacsonyságtok bűná
gyán feküdni!“ Hlyen körülmények közt halad az idegen előre, 
megszállja Toscanát, elválasztja Piemontot Rómától, elszige- 
teliKároly Albertet. A’ nyilatkozvány erre azon eszközökre tér 
által, mellyekkel a’ hont megótalmazhatni. Illyenül mondatik: 
„olly férüakat,kika’haláltnem rettegik, kiknek szivök teli van 
szent honszeretettel, akarják vagy nem, kell a’ kormányra a’ 
fejdelem megegyezésével állitni; a’ haza veszélyben forgását 
szükség kimondani; nyilványos imádságok az istenhez, misze

rint ügyünket el ne hagyja, állandó ülésü bizottságok rendel
tessenek, köz kölcsön nyiltassék; neveztessenek ki emberek, 
kik gondolatsebességgel gondoskodjanak fegyverekről; 30 
ezer szurony készíttessék; álgyuöntő-műhelyek állíttassanak; 
réz, bronz és sárgaréz vétessék el a’házakból, valamennyi ha
rangtól fosztassanak meg az egyházak azon Ígéret mellett,mi
szerint a’ hazamegszabadultávalaz elvettekértszebbeketfog- 
nak kapni; oltárokon írassanak fel azon önkéntesek nevei, kik 
az ellenségre indulnak; a’ nők kérendők öveik és kendőik ide— 
adására a’ sebesültek számára; a’ gazdag henyék lovait kell 
az álgyuk elibe fogatni; a’ szolgalelküeket először rettegte- 
téssel kell elfélénkitni, másod ízben jaj nekik.“ Végét ezen 
alak ’s gondolatban az 1793ki franczia rettegtetési rendszer
ből által vett műnek következő felkiáltás: „gyalázat az áru
lókra !“ képezi.

Jan. 1 Okéi florenczi hírek szerint a’ Livornóban előfor
dult nyugtalankodások szerencsére sehol az egész országban, 
mikép talán némellyek óhajtották volna, viszhangra nem ta
láltak; ellenkezőleg mindenütt ’s nyilván egyhangú roszsza- 
lása nyilatkozik a’ történteknek ’s legszigorúbb megrovatása 
a’ fenebbi proclamatióban foglalt irányzatoknak. Hangos ta- 
nuji ennek a’ nagyherczeghez minden oldalról intézett felira
tok ’s nyilatkozatok. Egyszersmind küldöttségek udvarolnak 
a’ nagyherczegnél,az ország hódolatát ’s ragaszkodását iránta 
kifejezők. És valóban kár is volt a’ mozgásnak indult reformot 
illyetén föllépéssel megháboritni; más, ha a’ toscanai nagy- 
herczeg csökönösséget mutatott volna, sőt ezzel ellenkező bi
zonyságit adá korszerűen haladni akarásának.

Jan. I2kei florenczi hírek szerint Livorno 1 0 ’s t i kén 
nem zavartatott meg. 13kán a’ katonapiaczon nagy hadiszemle 
tartatott, mellyen nagyszámú néző közönség volt jelen. Ennek 
végével tömegnyi nép gyűlt a’nagyherczegi palota erkélye alá 
’s közkiáltást: „éljen a’ rend! éljen II.Lipót!“ hangoztata.—  
Nápolyban a’ statustanács egy uj sajtótörvény ügyében dol
gozik.— Florenczben a’ livornoi nyugtalankodások több el
fogatási vontak magok után.— A’ modenai udvar a’ franczia 
uralkodó ház trónját elismerő— 12 napi gyászt öltvén Lajos 
Fülöp elhunyt nővéréért.—  Olaszországban, hol a’ lapok ke
vés száma panaszra szolgáltatott csak másfél év előtt alkalmat, 
most szerfölött megszaporodvák a’ mindenfaju ’s főleg politi
kai közlönyök által. Ferrettibibornok csakugyan lemond a’sta- 
tustitkárságról, hallomás szerint tiszteletbeli helyet nyerend 
ülés és szavazattal a’ kabinetben.

SCHWEIZ. A’wallisi nagytanács kétszer tanácskozott 
az említett kantonban fekvő papi javak világiasittatása fölött ’s 
mind a’ két ízben 42 szóval 36 ellen mellette szavazott. Ta
nácskozni készültek még a’ világiasitott javak kormányzása ’s 
az illető papi személyek kitartása fölött.— Az uj kormány po
litikai színezete mérsékesnek állittatik.

A’pápai követ egy jegyzéket nyújtott be a’schweiziszö- 
vetséghatoságnál az egykori különfrigyü kormányok által a’ 
katholikus egyház ellen állítólag intézett jogmegtámadásokat 
illetőleg. Jan. 14kei szövetséggyülési ülésben élénk vitatkozás 
után elhatározták, mikép e’ jegyzékre választ nem adnak, sőt 
sokan a’ mostani pápai követ-viszszahivatására, vagy épen a’ 
követség megszüntetésére közremunkálást inditványozának.

Bern kantonban a’ nagytanács jan. 15kén az egyetem 
újra rendszeresítését illető törvényt bevégezte ’s a’ tanárok 
alkalmaztatásának nem-holtiglaniságát elhatározta. Számos 
tekintélyes szó hallatá magát ez indítvány ellen, melly halálos 
csapás leend az egyetemre nézve, mit a’ kantoni kormány 
azon felhatalmaztatása, miszerint derék férfiúkat 15 sőt a’ 
nagytanács engedelmével több évre is magától alkalmazhat, 
helyre nem üthet. A’ nyugdijak elve kimondatott.

13ik szám.
25. Ilirdetvény.

A’ nagym. m. k. u. kamara részéről közhír
ré tétetik: hogy folyó 1847/s. iskolai évre két, 
ugyanazon kir. kamarai bemutatáshoz tartozó, 
jelesen egy rendes nyolczvan pengőforintból ál
ló , és egy a’ szigeti kamarai alapítványt illető 
nyolczvanöt váltó forintból álló iskolai ösztöndí
jak ürültek meg, mellyek megnyerhetése végett 
az illető folyamodóknak következő föltételek tű
zetnek ki:

lör ezen ösztöndíjak valóságos m. k. ka
marai szolgálatban volt, vagy jelenleg levő só- 
harminczad-gazdagsági, bányászi vagy posta
tisztviselők fiai, vagy árváji részükre vannak 
rendelve. —

2or ezeket csak olly ifjak nyerhetik meg, 
kik az elemi iskolákból már kiléptek ’s a’ múlt 
184% iskolai évben jó erkölcsi viseletűk mellett 
a’ tudományokban jeles előmenetelt tettek, azaz: 
eminentiát nyertek.

Sor elkerülhetetlenül szükséges, hogy az

é r t e s í t ő .
esedezők ebbeli folyamodványukat, és pedig az 
elsőért, a’ nagymságum. k. u. kamara igtató hi
vatalának; a’ szigetiért pedig a’ mármarosik. 
kamarai igazgatóságnál legföljebb f. észt. böjt— 
máshava (martius) utólsó napjáig bemutassák ’s 
azokhoz az illető ifjakat érdeklő lső és második 
félévi eredeti iskolai bizonyítványokat csatolják.

4er továbbá kívántatik: hogy a’ xönyörgő- 
levelekben az illető szülék tulajdon szolgálatjok 
idejét és gyermekeik számát hitelesen bebizo
nyítsák, melly utóbbi hiteles bebizonyítás gyám
atyáktól is a’ gondnokságuk alatt levő árvákra 
nézve szükséges.

5ör magában értetik: hogy ezen ösztöndi- 
1 jakra, a’ nem valóságos kir. kamarai tisztek fiai,
I valamint azok is, kik csak az elemi iskolákba jár— J nak, vagy nem jeles előmenetüek, nemkülönben 
azok, kiknek esedező-leveleik a’ kitűzött határ

inap elmúltával vagy pedig a’ kívánt eredeti is- 
j kólái bizonyítványok nélkül nyujtatnak be, szá
mot nem tarthatnak. 1—3

Pályázati hirdetés.
Felsőbb rendeletnél fogva ezennel közhírré 

tétetik: hogy a’magyar királyi tudományos egye-

temnél megürült szemészeti nyilványos rendes 
tanszék betöltése végett, az orvosi kar előtt tar
tandó pályázás határnapjául folyó 1848dik észt. 
martius harminczegyedik napja tűzetett ki. 3—3

26. Hirdetvény,
Mellyszerint a’ nagyváradi királyi kamarai 

uradalom részéről jövő I848ik észt. martius hó
nap 2dik (második) napján tartandó nyilványos 
árverés utján,tektes ns. Bihar megyében helyez
tetett ’s a’ fönebb nevezett kincstári uradalom
hoz tartozó e’ következő haszonvételek u. m.

lö r Váralján a’ Peczén innen való részen 
a’ bormérethetés.

2or Az úgynevezett laporti lisztőrlő vízima
lom. —

3or Csakugyan Váralján a’ serfőzés és mé- 
rethetés. —

4er. Váralján a’mészárszék, vágóhíd, mé- 
szárosi lak és a’marhák etetésére való istálló és

5ör.A’ kóser-csapszék,—jövő l848ik észt.

1848.
november lső napjától számítandó három, foly
vást következő esztendőre a’ többet Ígérőknek a 
nagyméltóságu magyar királyi udvari kincstár
nak jóváhagyására haszonbérbe fognak adatni 

Mellyhezképest a’ bérleni szándékozók a 
mondott napon V. Velenczén, délelőtti órákbai 
a’kormányzó kamarai ügyvédi hivatal iróteremé- 
ben tartandó nyilványos árverésre,az I sőre néz
ve 120 pengő ftnyi,—a’ 2dikra nézve 120 pengi 
ftnyi,— a’ 3ikra nézve 175 pengő ftnyi,—a’ 4ikn 
nézve 55 pengő ftnyi —és az 5ikre 1U pengő fo
rintnyi bánatpénzzel ellátva meghivatnak, hol i 
az árverési, úgy a’ szerződési Tölteteket is jó e- 
lőre mindenkor megtudhatni—Kelt V Velen 
czén, dec. 17kén 1847.

Ä  k a m a ra i uradalom  tis z tsé g e  á lla l.  1 —

Pályázati hirdetés.
Legfelsőbb kegyelmes királyi határozat kö

vetkeztében , a’ kolosvári feltanodánál kegyel
mesen rendszerített egyházi jog és állodalom- 
tanszékek elnyerése végett, uj pályázás rendel
tetvén, ezekre a’ magyar királyi tudományos e-

gyetemi törvénykar előtt tartandó uj pályázáso 
határnapjai, jelesül: az egyházi jogtudomány tan 
széke iránt, folyó 1848ik észt. mart. másodikár; 
az állodalomtani tanszék iránt pedig, ugyanazo 
hó 30czadikára tűzettek ki. Kelt Pesten januí 
20kán 1848. Szoblahói P á 1 m a Elek egyeter 
tanács-jegyző. 3 —

D u n a v i z á l l á s : Budán, jan. 28kán 4' 1" 0 ' '  azO fölött.
Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y .  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 4 5 3 .  szám.
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FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Előléptetések. O r s z á g 
g y ű l é s :  kerületi tanácskozások a’ város-rendezési választványi mun
kálat fölött, indítványok és hitelesítések; előleges..)

Kü 1 fö 1 d. (Portugália, Németország )
É r t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
A’ nm. magy. kir. udv. kamara a’ megürült hrosinkai har- 

minczadosi állomásra K1 o p s t e i n Jánost velkai harminczadost; 
a’ stikiczaiharminczadosságra V a rg aP é te rt; továbbá a’bez- 
gáni hasonló tisztségre II e u c h e r  ö t h e r  János luppinyáki 
harminczadost érdemesítette— víg  re a’ szentandrási kamarai 
tiszttartóságnál ürességben levő ellenőri hivatalraZ s i d k o v i c s 
Pál dentai kamrai uradalmi kasznárt alkalmazá.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
A1 39ik kerül, ülés vége. JBernáth Zsig. (Ung) A’ 

kérdést abban látja sarkalni: vájjon a’ kir. városok belren- 
dezése öszszeköltetésben tárgyaltassék é a’ szavazati kérdés
sel, vagy külön?, T.halósági joggyakorlás azon egyedekben, 
kik azt akár közvetlen akár közvetve kezelik, előre föltételezi 
az egyed függetlenségét ’s önállóságát;ezért,ha e’pillanatban 
az határoztatnék is el, hogy külön választva tárgyalcassanak, 
mégis gyakorlatilag kiviláglanék, mikép azt elválasztva ren
dezni nem is lehet, mert a’ szavazókat függetlenekké kell 
tenni a’ politikai administratióval foglalkozó városi örökös 
senatorok befolyásától ’s a’ bíráskodó elöljáróktól, és mert 
önállókká kell tenni a’ városokat a’ kamrától. Ezt tudva,a’ t.- 
hozásban, noha az IGOSik koronázás előtti első t.czikk Ó- 
Bimavárost is a’ szavazattal biró városok közé sorozza, soha 
sem vehetett részt,mert sem a’ kormány áltál meg nem hiva
tott, sem hogy valaha részt vett volna,bebizonyítani nem le
het, mert önállósággal nem hirt ’s egyedi függetlensége nem 
volt. Mióta a’ kir. városok ügye tárgyalíatik, gyakran alapta
lan panaszok hallattak a’ megyék elnyomása ’s hatalmassága 
ellen, mintha illy fosztogatás következtében estek volna el a’ 
városok törvényadta szavazatuktól.Szólván egyedül azon vá
rosokról, mellyek az 1608ki I. t.czikkben neveztetnek (a’ 
később bekeblezettek több szavazattal úgy sem birván mint 
jelenleg) azok tudj ák,mikint maradtak ki a’ szavazat-gyakor
lásból, t. i. a hajdani vészes időkben meghivaltak fejedelmink 
által, de olly módon, hogy: „itt és ezen időben ország- 
gyűlést akarnak tartani,azért prudentes et circumspecti küld
jenek oda követeket, az ország rendéivel tanácskozandókat, 
hanem ugyanazon követek által küldjenek kigyelmetek 2— 3 
vagy 4. száz arany forintot“ . És azon kir. városok ollyan 
circumspectusok voltak, hogy követeket sem küldöttek, csak 
hogy a’ követelt pénzt se kelljen felküldeniök és igy kima
radván az országgyűlésről, lassankint szavazatuktól is elma
radtak. —  Vájjon tehát a’ megyék okai é ezen panasz
nak? hogy pedig az előhozott sorozat nem rege, kiki meg
láthatja tiidós Kovacsics munkájából, hol az illető kir. meghí
vólevelek soronkint olvashatók sz. kir. Bártfa, Eperjes, Kassa, 
Soprony városokhoz.Tudja továbbá szóló azt is,hogy az illye— 
tén átalakulási nehéz kérdések nem szoktak kellemetlenségek 
nélkül megoldatni, de ha ezt nem tudta volna is, megtanulhatá 
Breznóbánya követe előadásából, hogy azok, miket tegnap e’ 
tárgyban felhoz ott, szinte nem voltak eau de cologneban meg
mosva. Végre azok irányában, miket Békés követe a’ rend és 
szabadság tekintetéből indokolásul előhozott,ki kell szólónak 
nyilatkoztatnia,mikép fogalmaszerintszabadságotrend nélkül 
gondolni sem lehet, midőn épen a’ rend első föltétele az al- 
kotványszerü szabadságnak. Pártolja tehát a’ berendezésnek 
az országgyűlési szavazat-rendezéssel együtti tárgyaltatását 
a’ szerint, mint azt Pestmegye követe indilványozá.

T ó t h  Lőrincz (Breznóbánya). Méltóztassanak megen
gedni a’t. KK. és RR. hogy miután sok oldalról, és pedig 
nem érdemelve, olly keményen támadtattam meg, igazolá
somra fölszólalhassak. Pestmegye érd. követe, kit én tisz
telek ’s tisztelek különösen azon fáradhatlan buzgalmáért, 
mellyet a’ sz. kir. városok ügyében már két or.gyíilésen ki
fejtett; és Mármaros érdemes követe engem olly" térre mél- 
tóztattak állítani, meliyen igen nehéz szabadon mozognom. 
Mert hiszen épen ők méltóztattak kimondani, hogy igen 
eszélytelen eljárás azon elem ellenében keserűségeket hozni 
föl, mellynek kegyelmétől függ a’ városok állása; nekem 
pedig állításom támogatására uj keserűségeket kellene föl
hoznom , mit illy körülmények közt tenni nem fogok. De sza
bad legyen megjegyeznem, hogy a’ t. követ urak ’s kik még 
rajtok kívül megtámadtak, nem bántak velem méltányosan, 
midőn szavaimból az odiosumot kiemelték ’s épen csak az 
odiosumot emelték ki, okoskodásom fonalát pedig egészen 
elmellőzték. De hát tagadtam e én a’ m. aristokratiának,

mellynek független ’s ép részét senki nálamnál jobban nem 
tiszteli, érdemeit? tagadtam é, mit Szabolcs követe említett, 
hogy a’ városi kérdést a’ t. kk. és rr. initiálták? a’ mit, ők 
magok lévén csak a’ törvényhozás részesei, más valaki hi
szen nem is tehetett, noha nem lehet felejteni, hogy erre 
a’ gúnyos állásuk érzetére ébredt városok fölszólalásának s 
zaklatásának is tetemes befolyása volt is különösen azon tisz
telt férfiúnak,ki a’ journalistika mezején e’ tárgyat olly hatal
masan fölrázta. Én mind ezt nem tagadtam, ’s okoskodásom 
csak oda ment ki, hogy a’ megyei elem, a’ mint az jelenleg 
áll, olly annyira gyenge, hogy annak fölfrissítése okvetlenül 
szükséges, ’s hogy uj elemnek a’ törvényhozásban részesítése 
nélkül a’ hazai reformokat kivívni nem képes, — hogy ha 
addig, míg a’ pr.vilegialis alkotvány circumvallatiójáról volt 
szó, jó szolgálatot tehetett is, most midőn reformok terére 
léptünk, ezek kivívására elég erővel nem bír, ’s ugyanezt 
akár hányszor kimondotta Pestmegye gyűlésén ’s itt az ország- 
gyűlésen “is Pestm. e. k. is, ’s épen ezen igazság lelkes ki
mondásával vív t a ki magának országunk radioalis pártjának 
azon tiszteletét, mellyel iránta én is viseltetni meg nem szű
nöm, ha még tízszer kíméletlenebb volna is irántam; vala
mint a’ kortesekről mondott szavaimat akár-bányszor ’s ke
ményebben is kimondották a’megyei kihágások fölötti tanács
kozás alkalmakor ugyanazon kövei urak, kik most azokért 
engem városi követet megtámadnak. — Mármaros érdemes 
követének beszédére nincs mondani valóm, minthogy igen 
természetesnek találom, hogy az aristokratia magát dicsérje 
és magasztalja, mert ha önmaga nem tenné, ugyan ki tenné 
azt rajta kívül annyi önszeretettel s passióval? — Egyébiránt 
a bocskor tetszik é valakinek jobban, vagy a’ glacé keztyű 
és lackos csizma, — ez az Ízlés dolga, ’s ez az én okosko
dásom alapját legkisebbé sem dönti meg. Én mint városi 
követ, kinek nem hivatásom a’ megyei elem hiányait le
gyezni, kötelességemet tevém, midőn a’ városi ügy sikerre 
vezetésének meggyőződésem szerinti módját minden czélsze- 
rűnek hitt argumentummal támogatám. És épen ezért nem 
akarván egyes szavak fölött vitázni, mellyek a discussió he
vében olly könnyen kimondatnak, inkább a’ kérdéshez szó
lok, mert én a’ városi ügy életkérdésének tartom a’ politikai 
rendezésnek a’ közigazgatásitól elválasztatását. — Ismétlem, 
hogy én a’ becsületes, munkája után élő, szerény, szorgal
mas, hivatalra nem vágyó városi polgárokat, hanem is po
litikailag kiképezett, de a’ megyeinél függetlenebb elemnek 
tartom, melly azonban szinte nem bír politikai képzettséggel. 
Hogy a városi elem, ha ugyan azzal, miként Pest k. mon- 
d á , nem az oppositio, hanem az ország s haladási kérdések 
számára akarunk csinálni acquisitiót, nem olly rósz elem, 
mellytől félni kellene, bizonyítják a’mostam állapot mellett is 
eléggé szabadelvű városi utasítások. — P. o. küldőim utasí
tásában ben vannak mind azon nagy korkérdések, mellyek a 
legszabadelműbb megyék utasítási! an foglaltatnak. — ’S ha 
a városi szavazatok számíttatnának, már most keresztül le
hetne vinni az örökváltságot kényszerítő formában, a’ köz
teherviselést a’ hadi adóra nézve, és a’ papi dézma eltörlését 
s a t .  Tehát maga a’ nemesség jól értett érdeke kívánja, ha 
ugyan e’ nemesség valóban haladni akar, hogy azon kérdé
sek megoldására, miket önmagára hagyatva létesitni nem tud, 
a’városi szavazatokat megnyerje. — És ennek ellenében sem
mit sem nyom mind az, a’ mi a’ franczia bourgeoisie felől 
mondatott, mert az ottani állapot, mi azonban nem is olly 
végtelen rósz, hogy a magyar sajnálkozva nézhetne rá, nem 
a’bourgeoisie, hanem a charta hibája, melly túlságosan ma
gas censust alapítván, a’ hatalmat gazdag banquierek kezébe 
adta. Nálunk a’ polgári qualificatió szélesebb hasisra szán- 
dékoltatván alapíttatni, illy félelem főn nem forog.—Lássuk a’ 
kérdést t. kk. és rr. először a’ „qui d j u r i s “ szempontból. 
Hogy a’ törvény a’ városoknak szavazatot ad , az tagadhatlan. 
És e’ szavazatot világos törvényszegés nélkül csak azon ok
ból lehetett megtagadni, meri a’ törvény a’ szavazatot a’ pol
gárok öszszeségének, ’s nem a’ tanácsoknak és zárt testüle
teknek adja. — Ebben én is egyetértek, ’s azért az. 1608iki 
törvényre soha nem is hivatkoztam, mert én itt nem a’ k. 
városok mindenáron szószóló prókátora, hanem a’ m. haza 
polgára vagyok. De ellenben azt hiszem, hogy ha az em'itett 
okból a’ törvény magyarázatot engedvén, lehetett a’ táblának 
némi joga a’ királyi városok szavazatát gátolni, akkor ha az 
öszszes polgárok választanak, a’ szavazatot többé egy perczig 
sem lehet megtagadni, ’s a’ dolognak illy tisztába hozatalát a’ 
kérdőre szorosan nem tartozó tárgynak oda vegyítésével gá
tolni, ’s hátráltatni joga senkinek sincs. — Véve pedig a’ 
„qu i d  c o n s i 1 i i“ szempontot, azt monda tegnap Komárom, 
ma pedig Pest érd. követe, hogy igen csalódnak, kik azt hi
szik, hogy az általunk sürgetett elválasztás által a’ czélérés 
könnyebbíttetik, mert a’ legnehezebb megoldású kérdések 
épen a’ követválasztásra nézve fordulnak elő, ’s ha ezek meg
fejteinek , a’ k ö z i g a z g a t á s i  r e n d e z é s s e l  semmi 
baj többé. Én ellenkezőt hiszek. Ha csak az operatum phy- 
sikai kiterjedését veszsziik is, természetesnek fog tetszeni, hogy 
több nehézséggel jár ezen egész codex keresztülvitele, mint 
a’ követválasztási kérdésé, mellyet 5 —6d. §ban lehet foglal
ni. (Tagadás.) Vegyük a’ főkérdéseket. Első a’ választói qua- 
lificatio, melly most az országgyűlési köyetek ’s a’ tisztviselők 
választására nézve öszsze yap keverve. A’ követek választásá
ra nézve, mellyet közvetlennek kívánunk, természetesen maga
sabb qualificatió kívántatik, mint a’ municipalis tisztviselők

közvetett választására; ez tehát már egy igen nagy nehézség, 
melly az elkülönítés által elhárittatik. Másik a’ főfelügyelők kér
dése, mellyel hihetőleg legtöbb küzdés lesz; ez ismét egé
szen máskép áll az administrationalis ’s a’követválasztási kér
désben ; ott a’ kormánynak plausibilis okokat lehet előhozni 
a’ főfölügyelők behozatalára; a’ követválasztásnál pedig azt 
nem teheti. — A’ mi már az utasítást illeti, tagadhatlan, hogy 
ha az utasításokat főn akarják tartani a’ t. RR., ez nagybaj 
lesz, mert azon dilemmában forgunk, hogy vagy az egész 
választó tömeg utasítsa a’ követet, vagy pedig más testület 
válaszsza, ’s más utasitsa, a’ mi mindkettő képtelenség; de 
ez az én véleményem ellen föl nem hozható, mert az utasítá
sokat meg akarom szüntetni, ’s a’ t. KK. és RR. is , ha uta
sításokkal kötve nem volnának, bizonyosan nem akarnák meg
tartani a’ nyűgöt, melly szellemök szabad röptét olly alkal
matlanul korlátozza. — Ha a’ dolgot igy fogjuk föl, akkor iga
zam van,hogy a’követválasztási kérdést néhány §ba lehet fog
lalni.—Én tehát újra is az elkülönítés iránt tegnap kijelentett 
óhajtásomat ismétlem. —

H á z m á n  Buda város követe: Szerénytelen vagyok ta
lán, ha indítványom mellett még egyszer fölszólalok , — melly
nek sorsáról, még mielőtt előadnám, meg valék már győződ
ve ; azonban csak azok közé tartozom, kik csatavesztve bár, de 
fegyvereiket az ellennek kezében hagyni nem szeretik; meg
engedik tehát a’ RR. miszerint indítványom irányát még egy
szer kifejtsem , mert a’ vitatkozások után Ítélve hinnem kell, 
hogy vagy én nem értelmezém azt tegnap kellően ; vagy hogy 
e’tábla szórakozottság miatt azt voltaképen föl nem fogta.— 
Soha sem mondám azt, hogy nekem községi rendezés nem 
kell; sőt ellenben annak létrehozását melegen ápolt óhajtá
saim közé számítottam; hanem állítottam azt, hogy az orszá
gos képviselet, tekintőleg a’ városok szavazatkérdését, a’ vá
rosok községi rendezésével elválaszthatlan kapcsolatban nem 
áll; hogy alkotó elemekre , működésre és czélra nézve egy
mástól lényegesen különböznek, elannyira, hogy egygyé ol
vasztva kellően nem tárgyaltathatnak; és ennélfogva kér
tem és fölszólítottam a’ t. RRet, miszerint a’ két kérdést egy
mástól elválasztván, azokat két külön törvényezikkbe foglalni 
méltóztassanak. Kértem továbbá a’ t. RRet, miképen figyelem
be vevén, hogy a’ városok szavazatkérdése a’ táblának kie
gészítésével, és így országos fő érdekkel lévén elválaszthatlan 
kapcsolatban, ezt a’ községi rendezés előtt, melly hoszszabb 
időig javításoknak, és ennélfogva változtatásoknak van kité
ve, és melly nem szükséges alapja a’ képviseletnek, — ta
nácskozásba és határozatba venni kegyeskednének. Mert szük
ségesnek vélem, hogy polgártársaiknak politikai jogaikat, és 
kötelességeiket egy chartába foglalva mutathassuk be, de nem 
öszszevegyitve belrendezési és igazgatási szabályokkal, mel- 
lyekről maguknak tudomást, más utón, különben is szerez
hetnek. Indítványom indokolását egyszerűen a’ kerületi választ- 
vány javaslatának tartalmából merítvén, az ellentéteket abból 
fejtettem vala ki. Megmutattam: mikép az országgyűlési követ 
választására szükséges census, a’ mennyiben ez az értelmi
ségnek és önállásnak küljavakban, és élethelyzetekben ke
resett biztosítéka, a’községi censussal egyenlő nem lehet; mert 
a’ követ mint a’ törvényhozás részese a’ legfontosabb országos 
érdekeket képviseli, mellyek az egész nemzet életére hatnak; 
és azért nem egyenlőt, de magasabbat kívántam. Ellenben a’ köz
ségi képviselők választására kisebb censussal érem be, mert 
különben is a’ tisztviselők közvetlen választásának perspecti- 
vája állván szemem elölt, a’ képviselők csak a’ községi vagy 
azon ügyekben járván el, mellyek az állodalom, és község 
kölcsönös érdekében a’ községi hatóságra bízatnak, czélsze- 
r'űnek vélem, hogy a’ tárgyak közkezelésének csak választás 
utján eszközölhető ellenőrködésében többen részesittessenek.— 
A választásokra nézve bátor valék okaim alapját a’ t. RR. 
ebbeli határozatának ingatagságában keresni, melly az alku
dozási gyakorlat természetes következése. Föltevén: hogy a t. 
RR. a’ követválaszlás közvetlenségétől el nem állhatnak; 
hogy a z o n b a n  ezt a ’ tisztviselőkre nézve, a’ mennyiben 
a’ rendezés különben meg nem volna m e n t h e t ő ,  föl
áldozni hajlandók lesznek, azért i s , mivel számíthatni arra, 
mikép a’ képviselők, kik a’ község tagjai köréből uj meg uj 
érrel egészittetnek ki, az együttlakás mellőzhetlen kapcsai 
miatt polgártársaik méltányos igényeiket nemcsak tudni, ha
nem figyelembe is venni kénytelenek. — Ennek folytán állí
tottam, hogy a’mennyiben a’ közvetlen választás systemája 
itt megszakad, miután a direct és indirect választásnak cen- 
susa egyenlő nem lehet, a politika és belszerkezet elkülöní
tésének okszemen be kell következni. — A’ k i r á l y i  fő
p o l g á r m e s t e r e k r e  nézve soha sem mondottam, hogy 
a tek. RRk azokat el nem fogadandják, azon sem kételked
tem, hogy a’ tek. RRk a’ gyors és biztos igazgatás előnyeit 
tekintve, elfogadásukra nézve plausibilis okokat előhozni ké
pesek , ha ezek bár meggyőződésem szerint alaposak nem 
is lehetnek; hanem állitottam azt, mikép én a’ kincstártól fi
zetett,’s a’ választókkal egygyé nem olvadható idegen tiszt
viselő elnöklésót a választási és talán utasítási gyűléseken, 
és igy annak hivatalszerü befolyását a’ választók bizalmára 
és akaratára sem szükségesnek, sem hasznosnak nem talá
lom, sőt ellenben úgy eszéllyel, mint alkotványos nézetek
kel megférőnek nem vélem; — okát abban jelöltem ki: hogy 
miután a töjrvényhozási hatalom, a korona és nemzet között 
meg van osztva, valamint egy felől a’ korona jogait szentül 

sérthetlenül föntartani polgári kötelességünk, úgy más



fPlül kívánatos, hogy a’ választók minden túlnyomó idegen 
hivatalos befolyás’s a’ szolgaság és kényszerítés minden jelen- 
‘ Affei ellen megovassanak; miszerint a’ nemzetnek szabad 
választásokban nyilványuló akarata a’ bizalom tisztaságában 
hamisittatlanul jusson fejedelmünk trónja ebbe. És ebből kö- 
vetkeztetém: miképen azon esetekben és azon tárgyakra néz
ve mellyek a’törvényhozásra vonatkoznak, magának a’ kor- 
inánynak magasabb érdekében is czélszerünek és sikere
sebbnek tartom az elnökségi fölügyelést, nem a’ lehető kir. 
főpolgármesterre, hanem más homogen elemre rabáztatni; 
mi ismét az országos és községi kérdés azonosítását nehe
zíti sőt lehetetleníti. — Említettem már, hogy a’ városok 
szavazati kérdése a’ jog és törvénysértést követő sérelmi ál
lapotából fejlett volna ki, mellynek folytán magának ezen 
táblának helyzete is alkotványellenes lön; mert a’ törvényal
kotásához meghívott kiegészítő részesek egyike, t. 1. a városi 
elem tettleg ki van rekesztve, minél szükségesebb tehát az 
alaptörvény föntartása, és a’táblának szerintes rendezése a! 
községi rendezésnél, annál inkább kívánatos, hogy ez orszá
gos kérdés megfejtése a’ másikat megelőzze; szabadságában 
allván a’ többségnek a’ városi községek mikénti átalakítá
sának tárgyalásába is bocsátkozni, és az ebbeli határoza
tot fölterjeszteni. — Megbocsátnak a’ tek. RRk, hogy őszintén 
kimondjam, miképen ezen okoskodásaimra eddig egyenes 
választ nem hallván, azokat megczáfoltakul nem tekinthetem; 
ennélfogva a’ tek. RR. sértésnek nem veendik, ha szerényen 
fölszólítom, hogy azokra egyenesen feleim szíveskedjenek Mi 
az ellenvetéseket illeti, azt mondja Pestmegye érdemes kö
vete, miképen a’ városi iigy iráni a’ m^ t , ° ^ af^paArP 
o-amnak is más vala nézetem, ha ezt a kéidés ényeöéie 
vetíthetné, nyüványitom, hogy abban meggyőződésem nem 
változott; de változott a’ kérdés miképi megoldtának for
májára nézve, mi annál természetesebb, mert a efolyt idő 
tapasztalásit hasznosítani kötelesség, és annal inkább ~ 
félthető minthogy maga az érdemes követ elmonda példa
képen miként Angolországban 20—30 év kívántatik hasonló 
nagy következésü kérdésnek érlelésére és keresztülvitelére. 
Ha azt állítja, hogy a’kérdésnek törvényhozásra vonatkozó 
része a’ másiknál sokkal nehezebb, fölfogom; de midőn azon 
hitet nyilványítja, hogy a’ községi rendezés odakapcsolasa a 
tárgy keresztülvitelét könnyítendi — abban nem osztozha 
tom; mert nem tudom, mi szabályoknál fogva történnék, hogy 
a’ túlterhelés miatt alig mozgatható szekér gyorsabb hala
dásra lenne alkalmas, ha a’ rajta levő teher újabb , ha bar 
könnyebbel sulyosbíttatnék. Pestmegye érdemes követe attól 
látszik tartani, hogy a’bourgeoisie a’ nemesség főbbe emel
kedhetnék, és Frankhonra hivatkozik, hol a’ conservativ elem 
az uralkodó Frankhon allapota^a miénktől lonyegoson külön- 
bözik. Ott annyi háború, annyi forradalom és változtatás után 
a’ coQservativ politikát eszélyesnek, elkerülhetlennek tartom, 
miszerint a’ fölzaklatott kedélyek csilapodhatván, a megfeszített 
erők pihenhetvén, í— a’ tarsas állapotok kifejtése női malis 
mederbe vezettethessék; hogy a tehetségek és erők bizto
sabban tenyészhetvén és megújulhatván, a netalani megtámada- 
soknak hathatósan ellenállhassanak. Raranyam. e. k. elismeri ja
vaslatom logikai voltát, és sajnálja, hogy t8i2ben nem adatott 
elő; most azonban az állítólagos concret körülmények miatt 
elfogadandónak nem véli; én a’ concret körülményekben te
temes változtatást nem veszek észre, azonban hiszem, hogy 
a’mi magában jónak ismertetik el, annak.elfogadása alól ma
gát a’ tábla nem dispensálhatja. Többre kívánnék felelni, azon
ban a’vitatkozás különben is polémiára változván, minthogy 
a’ haladott idő rövidséget parancsol, elállók; kérvén a’ fok. 
RRket, hogy küldőim petitiójának tartalmát méltó figyelembe 
venni szíveskedjenek.

Sz e n t k i r á l y i  Móricz (Pest.) Egyszer a’ pestmegyei 
gyűlésben, midőn bizonyos kényes tárgyról volt szó, mégis 
mondhatom, a’ dohány-monopoliumról, egy bizonyos ur, ki 
hírlapot redigál, azt mondotta: beszélhetnek a’ t. RR , az én 
publicumom nagyobb, mint az uraké. Ezen viszonyban vagyunk 
azon érdemes ‘követ úrral, — ki szives volt a’ megyei elemet 
corrumpált, koldus, bocskoros, értelmetlennek nevezni, azért, 
mert ő ellenkező véleményben van , mivel ő azon orgánum
nak egy részét kezeli, melly a kérdést évek előtt izgatási tár
gyul tűzte ki magának. Ezen véleménye származhatott nem 
mondom rósz akaratból, hanem azért, mert nem úgy fogja föl 
az argumentumokat, mint mondva voltak. Nehogy a’ télre—ér
tések a’közönség elibe úgy jöjjenek, mint általunk általányo- 
san fölállított mondások, állításomat megmagyarázom. A kö
vet ur azt mondja, hogy én és Mármarosmegye követe rósz 
térre állítottuk étet, mert azt mondja: ollyan aristokratiával 
állítottam szembe, mellynek kegyelmétől függ, hogy a’ váro
sok szavazatot kapjanak. Ezt mi nem állítottuk; hanem azt 
mondottam: nem jó és nem parlamentalis dolog mocsokkal 
illetni azt, kinek segítségére szükségünk van; a’ dolgok mos
tani helyzetében pedig a’városoknak még a’corrumpált értel
metlen aristokratiára szükségük van, valamint az aristokratiá- 
nak szüksége van a’ városokra, hogy az ország alkotványos 
irányban kifejlődhessék. Tehát én nem azt mondottam, hogy 
kegyelmünktől függ megadni a’ szavazatot, hanem hogy szük
ségünk van egymásra. Ha közülünk valaki kezdette volna a’ 
hasonlatosságot a’ franczia bourgeoisie és a’magyar aristokra- 
tia, a’ nemesség és a’ városi polgárság között, akkor a’ követ 
ur előállhatott volna azonwiczczel, hogy az aristokratiának 
magát kell dicsérni, mert különben ki dicsérné azt? He kér
dem: ki volta’ megtámadó? ő hozta föl először a’ bocskoros. 
koldus, értelmetlenséget- Ezen vád ellen ha nem védelmezné 
magát a megyei követ, gyávának mondhatnók étet. Továbbá 
t. RR. hogy mit lehet kivívni a’ városi szavazatokkal ? ezt én 
nem állítottam, nem kerestem, nem taglaltam, de a’ követ ur 
belé ereszkedett. És ugyan mit lehet áitala kivim? talán a’ 
közadóztatási? vájjon van é ebben lemondás az értelmes 
polgárság részéről, kiket a’ követ ur ideál gyanánt állított 
löl? Ki lehet vinni az örökvállságol? többet is ki lehet vinni, 
még azt is, hogy eltöröltessenek egyszerre minden úri szolgá
latok; de van ó ebben áldozat a’ polgárság részéről? ki le
het vinni az ősiséget, de van é ebben áldozat azon követ u- 
rakra nézve, kikkel szerencsém voll a’ kerületi vátasztvány-

ban együtt lenni; — 'le a’ hidvámmentessóg eltörlését a’ 
követ ur nem fogja kivívni. És így nem látom, milly fontos 
kérdéseket lehetne a’ városok segítségével kivinni. E’ térre nem 
azért mentem által, mintha od i o s 11 á s t és c o m p a r a -  
t i ót  akarnék, — az érdemes követ ur maga vett rá; hanem 
azért mentem át, mert előterjesztésem általányos volt, a’ követ 
urnák pedig specialisálni tetszett, t. i. a’ mint a’ dolgok álla
nak, azt hiszem, azon adatokból, mellyek előterjesztettek; és 
azon vélekedésben vagyok, hogy maga az elem, legalább 
addig, mig a követ ur meg nem magyarázza, honnan szár
mazik a’ különbség, egészségesebb a’megyékben, oainta’ vá
rosokban, és ha azi véli, hogy a’ képviseleti rendszer, 
és annak organisatiója tán hibás, akkor ott vagyunk, hogy 
az elemeket organizálni kell, de azt nem a’ szavazási jog
gal kell kezdeni. — Buda város köv e t e  azt állítja: 
hogy meg van az oka Francziaországban, miért conservativ 
a bourgeoisie. Ő szinte túl ment azon a’ téren, mellyen állok; 
én nem mondtam azt, hogy az conservativ, sem azt, hogy 
oppositionalis, mert Francziaországban egy ministeri változás 
alkalmával a’ conservativ pártnak elvei mások lehetnek; én 
csak azt mondtam, hogy a’ franczia bourgeoisie a’ revolutio 
következvényeinek kifejtésére egy lépést sem tett. 90 ezer vá
lasztónál most sincsen több Francziaországban, mint a júliusi 
revolutio alkalmakor volt, és Odi l l on-Rar rot  még mindig 
hasztalan vitatja a c ápáé i t  ás ok szavazati jogát. Történik é 
ez, ha a’ választók ollyan szellemmel volnának lelkesülve, hogy 
a’ jogok terjesztessenek. Ellenben mit látunk a’ rongyos ér
telmetlen corrumpált aristokratiában ? azt látjuk, hogy a’ sza
vazatokat annyira terjeszti, miszerint 5ü0,0Uü népséget vesz 
a’ politikai jogok gyakorlatába. Én tehát az elemeket nem a- 
karom egymással hasonlitgatni, de egyiket a’ másiknál egész
ségtelenebbnek mondani nem kell. Breznóbánya követe azt 
mondja: méltánytalanul bántunk vele. Ha ő azon elemet, 
mellyben mind benne vagyunk, koldus-elemnek mondja; kér
dem a’ t. RRket: lehet é hallgatással mellőzni ollyan megtá
madást, melly ellen, ha föl nem szólalnánk,megérdemlenők, 
hogy küldőink bennünket visszahijanan. Elhagyván ezen tért, 
csak annyit mondok: hogy sokkal jobb leszen egymással bé- 
keségesen, barátságosan bánnunk, ’s azt hiszem, alig fog egy 
is találkozni e testületben, ki az érdemes követ urnák példá
ját e tekintetben követni kívánná. — Magára a’ dolog érde
mére megyek által, ’s itten a’ dolog érdemére nézve tartott 
előadások közt Békésmegye követének igen szépen és alapo
san tett előadásával találkozom, mellyben mind az foglaltatik, 
mit a’ fő eszme mellett elmondani lehet; de engem az általa 
elősorolt okok semmikép sem győznek meg. — A’ követ ur 
ugyanis azt állítja: a’ központosítás azért szükséges, mert ál
tala fog kifejlődni a’valódi parlamentalis politikai élet. Igaz
sága van akkor, ha a’centralisationak alapja, a népképvise
let leszen; de ez igen nehéz kérdés, és először a népképvise
let eszméjével kell tisztába jönnünk. Azon eszme, hogy a 
népképviseletet a’ számszerinti repraesentatio teszi, nem lé
nyeg, hanem az eszme formája. Vagy talán Angliában vas
utak, actiák, statuspapirosok vannak repraesentálva? néma 
nép képviseltetik ? Az tehát nem lényeg, hogy mind egyenlő 
számmal legyenek a’ választók; reánk nézve lényeg az, hogy 
ne csupán priyilegium legyen [képviselve a’ magyar ország- 
gyűlésen. A’ kormányra menve által, kérdem: vájjon a nép- 
képyiseletet micsoda alapon lehet várni ? azon é , hogy igno- 
ráljuk a’ munfoipiumokat, és ollyan számot alkossunk, melly
nek nincs teste, t. i. csak abstract számokat? Angliában, hol 
a’reformhoz igen tudnak, és hozzá is fogtak, ott, hol a’ mu- 
nicipalís élet annyira nincsen kifejtve, vájjon a’ chartisták esz
méjén kezdték é a’népképviselet bővítését? nem azon kezd
ték; nem azt mondfök, hogy nekik nem kell gróf, báró sat. 
hanem a népképviselet eszméjét a' meglevő alapra építették, 
’s a’ létező viszonyokat eltörölni senkinek s^m jutott eszébe; 
pedig ott a’ municipalis élet nincs annyira kifejtve, mint ná
lunk. — T. RR.,! a’ törvényhozásnak az élet hasisán elemeit 
teremteni nem lehet, neki azon hasison kell maradnia, mellyen 
az élet van,’s föladata ezen hasisokat combinálni’s egymás 
iránti viszonyba hozni. Én tehát azt hiszem, féyedni fog, ki a’ 
reformot azon basisról, mellyen Magyarországban van, le a- 
karná vonni, és azt mondaná: menjünk most általa' nép
képviseletre, a’ szám szerinti képviseletre. Ez nem megy se
hol. Látjuk Spanyolországban, hol a municipiumok igen ki voU 
tak fejlődve, már 1822ik évtől fogva, midőn először ütött ki 
a’ revolutio, egész mostmig nem tudnak tisztába jönni, mert 
Felforgatták a’közélet hasisait, franczia képviseletei, centralisatiót 
akartak behozni, de annak a népélet mind eddig ellent ál
lott. Te át a’törvényhozást a municipalis élettel összeütközés
be akarjuk é hozni ? hogy egyik a’ másikat elrontsa. Én Ma
gyarországban nem képzelek njáskint reformot, mintha muni- 
rápalis alapra fektetjük a’ népképviseleti; úgy kell a’ munici- 
p.umokat organisáini, hogy a’ nép befolyással bírjon. Ezen ha
sisról lemenni nem lehet, — csak Francziaország volt képes 
attól eltávozni azon írtóztató revolutio utján i789fien, — A’ mit 
mondtam már, ismét kimondom tisztám hogy én absolut rosszat 
a centrálisaimban nem látok, úgy más részről a központosí
tásnak alapja nem lehet más, mint népképviselet, mellyet a’ 
municipiumok alapján, kell kifejteni. Mig az egész nép véle
ménye itt központosává nem fesz, neki mindaddig admin'stra- 
tionalis közponlositásról szólani nem akarok. Mi a’ különbség 
á’ keltő közölt, azt Békésmegye követe kivallotta nyjljtinf E tér
re vinni nem akartam a’ dolgot, vártam, hogy valaki által meg- 
fejlessék, ’s most már választanunk kell ’s vagy a’ municipalis é- 
let alapján reformálni, vagy ollyan térre unrnni, mint Békés
megye követe; és mivel elemeket nem teremthetünk, csak a 
meglevő elemeket kell kifejtenünk, — Azon balvéleményre, 
hogy könnyittetik a dolog, nem pedig nehezítetik, ha elvá
lasztjuk kei részit, azt mondom : hogy igen is nehezítlelík. 
Vegyük a’ dolgokat mint vannak. TisHán világosan tudjuk azt, 
hogy az egész munkálatban legnehezebb kérdés: a qualiflcatio 
kérdése. Mi képen engedhetünk akkor, ha a’ számnak nem fogunk 
surrogát-iíHjuot találni a’ nyilványos discussiókban. Csak ugy en
gedhetünk, ha azon számnak,mellyet részesíteni akarunk a’jogok 
gyakorlatiban, más s u r r o g a I r a mo t  állítunk föl. Már ha 
e’ nehéz kérdés megoldása könnyiltelik a’ munkálat állal, könnyí

tetik az által is, ha Összekapcsolva tárgyaljuk a dolgot. — 
T o r m á s s y  I. (Békés). Előre gondoltam, hogy azok, 

mik a’ kérdésben levő fontos tárgy mellett tegnap és ma 
fölhozattak, több rendbeli észrevételeket vonandnak magok 
után; miután azonban érdekünkben áll, nem csupán magunk
at» hanem az ügyre nézve is, hogy a’ kérdés minden oldal
ról kifejtessék, és kimerítő vitatkozást idézzünk elő, remény
iem, hogy e’ nézetnél fogva mégbocsátnak a’ RRk, ha e tárgy
ban másodszor is fölszólalok, és a’ hallottakra viszont némi 
észrevételeket fogok tenni. A’ mi először is magát a’ tárgyat 
in concreto illeti, több követnek előadásából lehetett azon ta
pasztalást kivonnom, hogy ők a’ kir. városok jövendője miatt 
aggodalomban vannak, és arról különböző jövendöléseket 
tesznek. Nevezetesen egyik attól fél, hogy a’városok nagyon 
hamar fognak kifejlődni, és a’ demokratia kitörései ártal- 
munki a lesznek; másik ellenben attól tart, hogy a’ váro
sok kifejlődése nagyon lassan, és korlátolt lesz, és ők vak 
eszközök lesznek az absolutismus kezében. Ám hiszen előt
tünk az alkalom ’s kezünkben az eszköz, hogy hazánk egyete
mes érdekeite’̂ részben is lehetőségig biztosítsuk, és ebben 
szívesen munkás leszek én is, csak arra kérem a’̂ Rket ne 
álljunk elő positiv baljóslatokkal o tt, hol egy egészen uj e- 
lemnek, a királyi városi ügynek kifejléséről van szó, hogy a’ 
dolog később stádiumában ez vagy amaz fog történni, mert 
itt minden föltételektől függ, és épen ezért a’ lehetőséget 
mm is vehetjük alapul. Csak ne kössük össze a’ változtatással 
a’ veszedelem eszméjét ott, hol maga már a’ status-quo egy 
beteges állapot, a’ miből ha csak egy lépést tehetünk is ki
felé, okvetetlenül javulásra vezet, és ne keltsünk föl aggo
dalmakat, netalán azért, hogy azt, a’ mi in thesi legjobb 
volna, most egyszerre létesitni nem vagyunk képesek. Mert 
hiszen tudhatjuk, hogy minden haladási lépésben egyszers
mind ösztön és igyekezet foglaltatik a tovább törekvésre, — 
’somiért ne lenne ez igy épen a’kir. városi ügynél? Én te
hát nem terjeszkedem ki többre, mint a’ mit a’ történetek ta
nítása és saját tájékozásunk után minden hihetőséggel kö
vetkeztetni lehet. De van egy, a’ mit a’ fölhozott aggodal
mak ellenében jelenleg is már apodictice kimondani merek, 
és ez röviden abból áll: hogy akár mint forgassuk a dolgot, 
a’kir. városi ügyet félrevetnünk nem lehet, sőt veszteség nél
kül halasztanunk sem lehet többé. Mert hogyan állunk? most 
nálunk az alkotványos életet tettleg csak a’ nemesség képvi
seli, a’ nemességnek tehát nem csupán kötelessége, hanem 
érdekében is áll, hogy az alkotványos rendszernek minél több 
barátot szerezzen; hogy érlelje erre nézve az elemeket, azo
kat pedig, a’ mik már kifejletteknek találtatnak, tegye mun
kásságba. Es én meg vagyok győződve, hogy minél inkább 
ki fogja mutatni országgyülésileg az aristokratia azt, ho°'y 
benne van hajlam, van erős szándék másokat is részeltetni 
azon fontos jogokban, a’ miket eddig kizárólag maga élve
zett, annál inkább eszközölni fogja azt, hogy az alkotvány- 
nak szélesebbé teendő mezején ne a’ gyanú és visszavonás 
hanem a’bizodalom és szives egyetértés jeleivel találkozzék — 
pedig ebben roppant különbség van épen a’ királyi városi 
ügyre nézve is, a’ mi reánk nőtt, ’s a’ mit karddal ketté 
vágnunk_ nem lehet, hanem meg kell oldanunk! Áttérve 
most már az egyes előadásokra, először is Pestmegye kö
vetének kívánok felelni, kiről teljesen hiszem, hogy a’ki
rályi városi ügynek igaz barátja, ’s kinek szellemi felsőbb- 
ségét itt is örömest elismerem, de fölhozott nehézségei
ben nem osztozhatom. — Azt rnondá ugyanis a’ nevezett 
követ, hogy a’ kir. városok képviseleti kérdésének a’ coordi
nate többi részeitől szándéklott különválasztása eentralisa- 
tionalis eszme, és hogy ő nem is ellensége a’ centrálisadé
nak, de csak akkor, ha már kifejlett parlamentalis élét lé
tezik. Nem tagadom, hogy a’ külön választásban van valami a 
centrálisadéból, de azt hiszem viszont, hogy kifejlett parla
mentalis élet (a’ miről pedig itten sokat hallottam vitatkozni') 
mindaddig nem lesz, és nem is lehet, míg minden va^v 
legalább nagyon sok a’municipalis körben és municipalis for
mákban oszpontosítva marad, miután maga a’ parlamentalis 

e s e m • mint a centralisatio eszméjének valósulása: 
de hol ? az országgyűlésben. — Mondá továbbá a’ nevezett 
követ, hogy ha a’ két kérdés külön választatik, akkor min- 
deniket egy külön orgamcus egészszé kell alakítani mert 
más nézetei lesznek például a cjualificatióra akkor, ha külön 
történendik a’ tárgyalás, és ismét más akkor, ha a’ két kér
dés továbbá is összekötve marad. Ez épen a’ mi részünké 
szóló argumentum, mert elismértetik általa a’ két Dn k 
különbözősége; elismértetik, hogy egészen más alapnak kell 
lenm akkor ha pohtikai jogok adásáról van szó, és más 
alapi a kell fektetni a közigazgatási rendszert is. Hiszen mi 
is epenezep plybol indulunk ki, midőn a’ két kérdést külön 
választani kívánjuk, mert látjuk, hogy egészen más a’ vá
lasztás, es ismét más a’ tanácskozás és közigazgatásbeli el- 
enorkodésj mert nem akarjuk, hogy ezen különböző érde

kek egymással összeütközésbe jőjenek. Mi áldozni kívánunk a 
rend érdekének, de nem úgy, hogy általa a’ szabadság ér
dekét elfelejtsük; valamint viszont a’ szabadságot nem akarjuk 
odáig terjeszteni, hogy altala semmivé legyen téve a rend. 
— A4 is rnondá a’ nevezett követ, hogy a’ két kérdés kü
lön választása a’sikerre nézve semmit sem fog érni, miután 
épen azt akarjuk külön választani, a’ mi az egész coordina- 
tióban legnehezebb, t.i. az országgyűlési képviselet kérdését. 
Elismerem én is, hogy a kérdés fölötte fontos, és egyszer
smind az egész ooordinatióban legnehezebb. De ha a’ külön
választás ellen a’ kérdésnek épen nehézsége hozatik föl, sza
bad legyen viszont nekem egyet fordítva az okoskodáson, azt 
kérdeni; hogy tehát kevesebb nehézséggel fog é járni e’ 
kérdés akkor, ha a’ coordinatio töhbi részeitől külön nem 
választatik? — sőt azt hiszem, hogy ezen esetben sok egyéb 
kérdés is igen nehéz, vagy legalább nehezebbek lesznek, 
mint különben volnának. Mert vegyük föl a’ dolognak pra- 
ctikai tárgyalását. Ha az országgyűlési képviselet kérdése kü
lönválasztva, és előlegesen intéztetik el, akkor a’ kir. városi 
követek jövő országgyűlésre már valódi szavazati képesség
gel jelenendnek meg. Es kik lesznek itt a’ coordinatio többi 
részeinek tárgyalásinál a’ kir. városok részéről? a’ polgári
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közönségek képviselőji, kiknek érdekükben álland, hogy a’ 
coordinatio haladék nélkül fölvétessék, kik a’ polgári közön
ségek bajait és kívánságait egész őszinteséggel elő fogják 
terjeszteni, ’s kiknek segédkedésükre a’ coordinatiúnak — mind 
fölvételénél — mind további tárgyalásánál és sikeres be
végzésénél méltán számíthatunk, és bennök támaszpontra 
lelhetünk. Ha azonban a’ két kérdés összekötve marad, együtt 
fog tárgyaltaim és bevégeztetni mind az országgyűlési kép
viselet, mind a’ közigazgatási rész. És kik lesznek jelen ezen 
tárgyaláson a’kir. városok részéről ? azok, a’kik most .tt van
nak. És kik ' ezek ? nagyobb részben a’ városi magistratusok 
küldöttei. Nem mondom azt, hogy az itt ülő kir. városi köve
tek részéről talán anlipathiáktól tarthatnánk a’városok belé— 
leiének tárgyalásánál; de minden esetre kevesebb segítségre 
számíthatunk, mintha valósággal a polgári közönségek köve
tei lennének itt, ’s ezt nekik maguknak is érezni kell. Ilogy a’ 
városi bureaukratia mindenik esetben igyekezni fog a’maga 
befolyását fontai tani, akár választatik külön az országgyűlési 
képviselet kérdése — akár nem - azt én is hajlandó va
gyok hinni, mert hiszen volt é hatalom valaha, akárminő ter
mészetű lett legyen az, a’ mi örömest vált volna el a’ maga 
előbbi és már megszokott körétől? Azonban úgy találom, 
hogy ezen tisztviselői hatalomnak állandósítása sokkal inkább 
fog eszközöltetni akkor, ha a’ két kérdés összeköttetésben ha- 
gyatik, mintha azL külön választanók, mert azon előbbi eset
ben nemcsak az országgyűlési képviselet kérdését, hanem az 
egész belszerkezet rendezését is folveszszük és el fogjuk intézni 
a’ nélkül, hogy ahoz a’ polgárok öszvege a’ „nihil de nobis 
sine nobis“ elv szerint képviselőji áltd csak hozzá is szólha
tott volna. — Végre kijelenté a’ nevezett követ azt is, hogy 
ő a’két kérdést csak azért sem akarja külön választani, mert 
előbb hiszi, hogy a’ belszerkezet rendezése kivívja az ország- 
gyűlési képviseletet, mint ez amazt. Elhinném ezt én is, és 
kezet fognék vele. ha nem tudnék eseteket a történetből, hogy 
sokkal később jött létre egy jó községi rendszer, mint egy 
rendezett országgyűlés. Én épen ellenkezőleg azt hiszem, 
hogy az országgyűlési képviselet elintézése után a’ belszerke
zet rendezése nem maradhat el többé, sőt annak azonnal be
következnie kell — mert a’ képviseleti jog élvezete által a’ 
polgári élet fölpezsdül, alig észrevehetőig kifejLk,’s ellőlsem 
a’ publicitást (a’ mi szerintem is egy fődolog) sem a’ tágabb 
mozoghatási kört nem lehet többé megtagadni. És erre alig 
is kell olt valami különösebb előkészitő institulio, miután kir. 
városokban egészen máskint álla’ dolog, mint a’ megyékben. 
Ott kisebb földterületen számosabban laknak, állásuknál fogva 
nagyobb részint egy érdeküek, kiknek kölcsönös érintkezésük
re, és eszméik kicserélésére minden nehézség nélküli és fö
lötte gyakori az alkalom, pedig ez teszi a’ politikai erőnek e- 
gyik fő kellékét. — Most Mármarosmegye követéhez fordulok. 
Ő vonalt húzván beszédében az aristokratia és polgári rend 
közt, különösen kiemeli ezen utóbbinak ártalmas és veszedel
mes hatását. Hogy lehetnek és vannak is a’ polgári elemnek és 
institutionak káros kinövései, ezt én nem tagadom, de ha őszinték 
akarunk lenni, tagadhatjuk é: hogy voltak szintén az aristocratiai 
elemnek is káros kinövései? Vájjon maga az, hogy a polgá
ri elem kezdetben létre jött, nem a’középkori aristokraticus 
élet egyik kinövésének tulajdonítható é?  minek azonban jó 
következése lett, mert a’ tengés és szolgaság fokai közt létre 
hozta az ipart és a’ szabadság ösztönét. — A’ mit az érdemes 
követ a’ franczia bourgeoisie—ről mondott, hazánkra épennem 
alkalmazható. A’ franczia bourgeoisie létre jutását különös dol
gok előzték meg: egy hosszú revolutio, egy tönkre vert aris
tokratia— ezen kívül ott nagyon szűk a’ választási alap ’s a’ 
bourgeoisie érdeke majd azonos a’ mostani dynastia ér
dekeivel. Hazánkban mind ez másként van, Nálunk az ari- 
stokratiának még van hatalma, és miután az arist- 'krati a. magát 
ppnularisálni akarja, hiszem, hogy ezen hatalma még nagyobb 
lesz és szilárdulni fog. Óhajtom ezt én is, és munkás leszek 
benne, nem kételkedvén, hogy aristokratiánk nevelheti és e- 
rősbhheti hatalmát a’ nélkül, hogy mások iránt igaztalan
nak kellene lennie, — Abban sem érthetek egyet a’ nevezett 
követtel, hogy a’bourgeoisie káros hatását egyenesen a’ me
gyei elemek jósága ellenében állította föl. Mert hiszem, hogy 
a’ megyei szerkezetben is minden tisztelet mellett még sok igazitni 
való van; hogy a megyei életben valamivel nagyobb szerepet 
kel! játszani a’ rendnek ; hogy és áltáljában nem fog ártani va
lamivel több felelősség; hogy azon különböző és egybezavart 
teendőket, a’mik a’megyei életben előkerülnek, valahára már 
égyszerüsilni kell, és ki kell tisztázni — ezek úgy tartom, fejlő
désben.levő eszmék, és nem sokára meg is érnek, — Többi
re ám híszmü vitatkozzunk, és a’kik itt hallják a’ vitákat, vagy 
a’ hírlapokból olvasni fogják, mondják bár azt, hogy az alsó 
tábla két részre szakadt, ’s egyik a’ nagyon aggódóké, másik a’ 
kevésbbé vagy épen nem aggódóké volt — részemről ezl nem 
bánom; csak úgy ne járjunk el t, RR, e’ fontos tárgy körül, 
hogy azt mondhassák rólunk, miként két felekezet van itt, ’s 
egyiken állnak a’ sietők, kik a’ kir. városi ügy elintézését fö
lötte. sürgetésnek tartják, másikon pedig a’ közönyösek, kik 
semmi különöst nem látnak benne, dűljön e} bár Így vagy a- 
mngy. És vigyázzunk t. RR: hogy oda ne hajtsuk ezen ügyet, 
hogy a’ kir. városoknak okuk (egyen meggyőződni arról, hogy 
az "országgyűléstől gyors segedelmet nem várhatnak. Mert ha 
azt üt föl nem találják, máshol fogják keresni, akkor pedig 
a’vezető lónál kiesik kezünkből- —

40ik kerül ,  ü l é s  jan. 20án 10V2 órakor; elnökök; 
Schnée  L. (Heves) ’s Ambr ó  (Bars); jegyző: Szent  ki* 
rály iM . (Tárgy:kir. városok rendezése). Schnée  L. elnök 
bemutatja a’ követigazolási választvány jelentését Bélabánya 
városnak az országgyűlésre meg nem lett hivatásáról. K á
r o l y i  (Nógrád): küldőinek legutolsó utasítása következté
ben, miután négy megyei főispán helye üres ’s a’ részekbeli 
mágnások országgyűlésre meg nem hivattak, kér azon fő
ispánok helyeinek betöltetése ’s a’ meg nem hívóit mágnások 
m eghívássa tekintetében ő felségéhez fölirást intéztetni.

In  ke y Zs. (Somogy) gr. Smidegg kiskorúságon felül 
lévén ’s igy országgyűlésre törvény értelmében meghivatnia

kelletvén, kér annak meghivatása iránt szinte fölirást intéztetni.
B a b a r c z y  (Csongrád): Nem látja helyét a’ nógrádi 

indítványnak, miután az administrator ügyben már kerületi 
választvány van kiküldve, mellynek köréhez fog tartozni min
den e’ tárgy körül létezhető esetet megvizsgálni. K á r o l y i  
(Nógrád) Csongrádnak feleli: hogy ő a’ verificatio, nem pe
dig az administrator rendszer érdekében tette indítványát a’ 
főispánok kiegészíttetésére nézve. Sz e n t k i r á l y i :  Minthogy 
ezen dolog sok fölött fontos,az igazolási téren szeretné meg
tekintetni az országgyűlési aclákat, hogy kitűnjék: vájjon e’ 
tábla a’ felső tábla kiegészítéséhez járulhat é ’s mennyiben?’s 
e’ tekintetből a’ kérdést elhalasztatni kívánja. Ezen indítvány 
elfogadtatván, S c h n é e  László elnök a’ sérelmek öszsze- 
szedésére kiküldött választvány tagjainak névsorát felolvassa 
’s a’ mennyiben a’ mai napra kitűzött honosítási t.javaslat még 
nem nyomatott ki, kéri tárgyaltatni a’ városi ügyet. Mielőtt a’ 
rr. a’ t.javaslat §kénti tárgyalásába bocsátkoztak, azon kér
dés merült fel: vájjon a’városi terület szorosabban meghatá- 
roztassék é? Némellyek nem akartak a’ szorosabb területi de- 
ünitiókba bocsátkozni, ’s practicus téren kívántak maradni a- 
zon okból, mert utóljára magát a’ deünitiót is definiálni kel
lene. Mások ellenben bővebben kívántak a’ terület meghatá
rozásába ereszkedni;demi több szónokfelvilágositásai,részint 
a’ kér. jegyzőnek a’ t.javaslat több §ira lelt hivatkozása által, 
mint mellyekbe a’ terület definitiójának ideája eléggé be van 
foglalva, elhárittatott. Miután S c h n é e  L. elnök olvasta a’ 
t.czikkely Iső részét, mellynek szakaszonkénti felolvasása után 
tárgyalás alá vétetett a’ nevezett résznek a’ „vá r  os r  ól ál 
t a l á n y o s  an“ szóló Iső §sa, melly az eredeti szerkezeiben 
igy áll: „A’ város, mint önálló köztörvényhatóság, közdolgait, 
törvényes felsőbb feliigyelés alatt, törvény korláti között, min
den más törvényhatóságtól függetlenül, igazgatjaés e’minő
ségben senki által törvény elibe nem idéztethetik.“ Urb án i 
(Temesvár v.) a’ város területét definiáltaim kivánja, mert 
küldőji a’ temesvári várerősséggel a’ terület határozatlan
sága miatt gyakori oszszeütközésben vannak, miből szeret
nének valahára kibontakozni, annyival inkább kivánja pedig 
definiáltaim,mert a’ temesvári várerősségi igazgatóság még 
a’ halászati ’s igy úri jogokat is használni kivánja, mi pedig 
hallatlan. Ismét kéri tehát a’ városi terület fogalmát világo
san meghatároztatni, S z e n t k i r á l y i  M. kijelenti, hogy a’ 
czimzetre nézve megvan az egyezség,melly igy áll: törvény- 
czikkely a szabad kir.városokról. Ezután felolvassa a’ta
nácskozás alatt levő uj munkálat fen már idézett első §át,mint 
szinte a’ múlt országgyűlési ugyané tárgybani t.javaslat Iső 
2ik és 14ik§saitcombinálás végett, felhiván a’ rdeket: mél- 
tóztassanak elhatározni, hogy az uj vagy a’ régi szerkezet ig - 
tattasséké a’ törvényjavaslatba. P i u k o v i c s  (Bács): Kiván 
olly törvényes intézkedést, melly által a’ városi hatóság ma
gánügyeire nézve törvény elíbe állíttathassák. Sz e n t k i r á l y i  
M. A’ 3 likSban van erről szó, ott lehet hozzá szólni. B á r á 
ny  a y (Kassa): A’ kormánynak a’ sz. kir. városok rendezése 
tárgyában a’ kk. előadásokhoz csatolt törv.javaslatát küldőji 
ugyan elfogadják, a’ tárgyalás alatti munkálat iső Ssát mégis 
jobbnak tartja’s hogy e’ szavak után: mint önálló köztörvény
hatóság ezt kivánná tétetni: ,,e’ minőségben,“ mert a’város 
mint testület nem gyakorol törvényhatóságot, hanem gyako- 
roljatisztviselőji által,jelesül a’ váltóügyekben’s kivánjaszóló, 
hogy a’ várost a’ hibát elkövető tisztviselőkért ne lehessen 
megtámadni: mire nézve a’ kormányi javaslatot e’ tekintetben 
czélszerübbnektartja. Hunká r  (Veszprémk.): A’ I7dik§ba 
olly valami van foglalva, mi uj, jelesül a’ főpolgármester; de 
mi már ha oltván, azt az lső § b a  kivánná tétetni, midőn a’ 
szerkezet akint állana: hogy közdolgait a’ város a’ főpolgár
mester kormányzása alatt igazgatja.“

S z e n t k i r á l y i  M. Itt a’ város igazgatja dolgait,nem 
a’ főpolgármester ’s azért az ide nem jöhet. — P a c z o l a y  
(Hont) A’ § végén azt kivánná kitétetni, hogy a’ városok 
csak politikai végzéseik’s beligazgalásaikra nézve ne idéz
tessenek meg. •—  Há z má n  (Buda) Nem világos ’s nem ha
tározott ezen §, mert a’magánügy a’ közügytől nincs meg
különböztetve.,^’ fő hatalom afatt“ e’ kifejezést„a’ törvényes 
felsőbb felügyelés“ kivánná tétetni. Az idézést illetőleg: azon 
véleményben van, hogy a’ város mint törvényhatóság azon 
értelemben sem idéztethetik m eg, mint Pestm. követe mon- 
dá. —  Boni s S .  (Szabolcs) Veszprémin, követével nem le
het egy értelemben, mert Q a’ fő polgármestert nem kor
mányzónak, csak moderátornak tartja. —  Ká r o l y i  (Nóg
rád k.) A’ polgármestert sem az lsősem  a’ I7ík §ha való
nak nem tartja, mert küldőji nevében nem akarja a ' fő pol
gármesteri hivatal felállítását. —  N a g y  K. (Kőszeg v.) a’ 
főpolgármestert küldőji kivágják, F á h r y  (Bártfa)A’ 31 ik 
§ eloszlat minden aggodalmat, mert a’ várost eddig is meg 
lehetett idézni. A’ felügyelésre nézve azon véleményben van, 
hogy ő fels. felügyelése értetik.Gr. A n d r á s y  Gy. (Zemplén) 
a’ felügyelésre nézve nem látja szükségesnek a? említést, 
mert ott á lla’ szerkezetben: ,,a’ törvény korláti közt“ a’ fő 
hatalmat sem akarja belé szőni, mert nem tudhatni, kinél van 
a’ fő hatalom. Veszprém indítványára megjegyzi, hogy ő a’

fő polgármestert, ezen maszkírozott urakat, nem az első ha
nem inkább az utólsó §ba kivánja tétetni. Ke n d e  (Szatmár- 
megye) ,,A’ törvényes felsőbb feliigyelés alatt“  kifejezés li. 
czélszerübbnek látná ezt tétetni: „alkotványos kormány alatt.“  
—  Pázm ándy (Komáromra, k.) azon kifejezést, hogy senki 
által törvény elibe nem idéztethetik, kétféleképen érti; mert 
miután hasonló szavazattal ’s igy hasonló jogokkal tervez
tetnek a’ városok felruháztatni, minővel a’ vármegyék bírnak: 
illy minőségben mint törvényhatóság nem működik ’s akkor 
nem lehet megidézni. I n k e y Zs .  (Somogy) a’ főfelügyelők 
iránt utasítása lévén, a’ főpolgármestert nem akarja az első, 
hanem mint Zemplén az utólsó §ba tétetni.

So ms ich  (Baranya) a’ város ben áll a’ megye terüle- 
tében’sigy fölötte hatóságot gyakorol; hanemha mint türv.- 
hatóság idéztetik, akkor nem lehet bírája egyik a’ másiknak. 
Szóló úgy hiszi, hogy a’ kormányi javaslatban a’ 14 ik §ban 
e’ tekintetből van intézkedés, melly szerint a’ városi község- 
ön területében magán-testületi minőségben általán véve sen
ki által törvény elibe nem idéztethetik, hanem illető hatósági 
testületéi egyedül felsőbb kormány és törvényszéki hatósá
goknak vannak alá rendelve. Szóló ezt kivánná a’ szerkezet
be té te tn i.—  M a r k o v i c s  (Szebenv.k.) ezen §ban szinte 
változtatást kívánna tenni, mert a’ törvény értelmében haigy 
áll a’ szerkezet, a’ hanyag tisztviselőért a’ város támadtatnék 
meg ’s még a’ regálét is elvehetnék a’ városoktól. Szóló a- 
zon eszmél kivánja kifejeztetni, hogy a’ város magán-testü
leti minőségben nem idéztethetik meg. —  A’ tárgyalás alatti 
§ban álló azon kifejezést: ,,e’ törvény korláti közölt“ igy ki
vánná fölcseréltetni: ,,a’ törvény korlátái közölt.“ Ló n y a y  
M. (Bereg) azt hiszi, hogy ezen § tökéletesen definiálja, mi 
a’ város, vagy község. Szóló ezenkívül még egy külön §t ki
ván a’ szerkezetbe tétetni, melly tökéletesen kifejezze a’ köz
ségi rendszert. R u t t k a y  Pál (Zólyomra. k .)a’ § ezen szavait 
,,e’ törvény korlátái között“ igy kivánja módosíttatni „ a ’köz- 
törvény korlátái között.“ B e r  n át l i  Zs. (Ung) akarja,hogy 
a’ város mint földesur a’ megye hatósága alá jőjön ’s azon 
kifejezés helyeit „senki által törvénybe nem idéztethetik,“  
azt kivánjalétetni: „magán-egyedek által perbe nem idéztet
hetik.“ — P á z m á n d y  (Komáromm.) ha a’ tisztviselő ma
gától jár el hivatalos működésben ’s viszszaélést követ el, 
teltéért nem lehet más, mint a’ városi törvényhatóság elibe 
idézni, ha pedig mint kiküldött végrehajtó áll, gyakran al
kalom adatnék, hogy a’ t.hatóság végzésin fölül emelkedjék. 
Ezen tekintetből nem lehet megidézni, mert igy lehetetlen a’ 
kormányzás; nanem a’ helyeit, hogy a’ hibáért a’ város mint 
törvényhatóság megidéztelnék, a’ helytartó tanácsnak kell 
cassálni a’ hibás eljárást. (Jngmegye követének nehézsége a’ 
3 lik § b an  el van hárítva. Szóló véleménye az, hogyha muni- 
cipiumot akarunk a’ városokból alakítani, fel kell.azokat ru
házni mind azon kellékekkel, mellyekkel egy municipiumnak 
bírnia kell. —- S z e r d a h e l y i  (Győrm.) az eddig előa
dottak nem elégitik ki, mert ha nem idéztethetik sehová a’ 
város, akkor nem lehet kereskedni ellene. Például Komá
romban ha valamit elkövet a’város nemes ember ellen, hová 
idéztessék; oda kivánja tehát tétetni, hogy ha a’ nemes em
ber ellen tesz valamit a’ v á ro s ,’s azt jogaiban megsérti, a’ 
megye elibe idéztethessék. J a g a s i c  s (Esztergámra.) Ha az 
a’ szerkezetbe jő, hogy a’város magán-egyedek által nem i-  
déztethetik, akkor a’ megye mint nem magányos egyed által 
megidéztethetik, ’s ha a’ megye határozatot hozna ’s a’ város 
azt nem hajtaná végre, mindig törvény elibe állíthatná a’ 
megye a’ várost ’s igy az nem lehetne törvényhatóság; ’s a -  
zért szóló a’ §t megkívánja hagyatni úgy,mint a’szerkezet áll. 
J u s t h  (Turócz) Mint törvényhatóságnak függetlennek kell 
lenni a’ városnak ’s kivánja, hogy csak akkor idéztethessék 
meg ha országgyűlésre nem jelenikmeg, különben semmi e- 
setben sem. Gyórmegye követével nem ért egyet, mert ha e- 
gyes nemes megsértetik, a’ város hatósága előtt perefietik 
meg, a’ sértő. Szóló kívánna voksolni: vájjon maradjon é a’ 
szer kezet . ?—  B ó n i s  (Szabolcs) Pestmegye követének 
azon indítványát, hogy magán-egyed által ne idéztethessék 
meg a’ város, pártolja; mert, kérdi szóló: le van é rontva a’ 
megyék függetlensége az által, ha valamelly megye az ország- 
gyűlésre meg nem jelenésért, a’ kivetett subsidiumért, ’s a’ 
rendelt dicatio meg nem engedéséért megidéztetik? szóló a- 
zon véleményben van, hogy nem ,’s azért állni kell Pest in
dítványának. —  P a c z o l a y  (Hontm.) az egész várost nem 
idézhetni perbe, hanem az egyes hivatalnokokat, kik a’ for
malitásokat megszegik. Azért szóló kívánná meghatároztatni 
világosan, hogy azok idéztethessenek meg, kik hivataljok kö
rét túllépik. B e r  n á th  Zs. (Ung) Szabolcs követe az idé
zett példák között előhozhatta volna még jövőre nézve a’ le
endőországos pénztárt; szóló kivánja, hogy a’ város, ha a’ 
reá kivetett mennyiséget meg nem fizetné, megídéztethessék, 
mert lenni kell minden esetre háta mögött valaminek, mi szük
ség esetében segítsen. —  B a b a r c z y  (Csongrádm) Ko
márom követe két esetet említett, l )  midőn a’ tisztviselő ma
gán személyében követel viszszaélést: szóló ez esetben vá
rosi hatóság előtt kivánja az illy hivatalnokot m egpereltelni;
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2) ba a’ közhatóság parancsára egyes tisztviselő követ el 
viszszaélést: ez esetben jóllehet a’ kormányhatalomnak kell 
intézkedni a’ történt sérelem orvoslásáról, kívánja, hogy ne 
zárassák el az ut az elégtétel-keresésre , hanem idéztessék 
meg a’ törvényhatóság; mert lehet,hogy utazás közben vala
hol befogatom, ez idő alatt 20 ezer pengő fr. ára kárt is val
lottam. Szóló a’ városi hatóság függetlenségét tökéletesen 
biztositni kívánja, de úgy hiszi, hogy ezen §ban az eléggé ki 
van fejezve. S z e n t k i r  á l y i M.  Ha a’ § vége ezen szótol: 
„és e’ minőségben“ kezdve egészen kimarad, abban nem 
lát semmit. Csongrád m. köv. mondá, hogy lehet eset, midőn 
a’ törvényhatóság kárt teszen; de erre szóló csak azt jegyzi 
meg, hogy ezt nemcsak a’ városi, hanem akármellyik tör
vényhatóság teheti, mellynek megakadályozására pedig álta
lányos törvény kell; mi akkor lesz tárgyalandó, ha a’ juris- 
dicliók felelőssége iránti rendelkezés szőnyegre kerül, ma
radjon ki tehát idézett utolsó pontja a’ §nak, melly az
tán elnökilegvégzésül ki is mondatott.

E 1 n ö k : olvassa az Á. fejezet alatt a’ p o l g á r - k ö z 
s é g r ő l  szóló második §t, melly következőleg hangzik: „A’ 
polgár-községet képezik azon egyedek együttvéve, kik a 
város határában telepedve vannak, vagy a’ város határához 
tartozófekvő tulajdont bírnak.“ S z e n tk irá ly i M. Múlt orsz.- 
gyülésimunkálatban ezenkifejezés helyett:a polgár-község
ről,44,,városi község44 állott,’s a mostani változtatást azért tet
te a’választvány igy, mert a’munkálatban különböző osztályai 
fordulnak elő a’ polgároknak. —  É r t i  (Soprony v.) a múlt 
országgyűlési megállapodás szerint „városi község“ kifeje
zést akar használtatni; egyszersmind a’ szerkezetbe szövetni 
kívánja, hogy a’ városi községet képező egyedek nevezete a- 
latt csak azok értessenek, kik azonkívül, hogy meg vannak 
telepedve, vagy a város határához tartozó fekvő tulajdont 
bírnak, egyszersmind teljes korúak és bevett vallásuak legye
nek. Pártolván még a’ „városi község“ nevezet használá
sát a’ „polgár-község“ kifejezés helyett: az elnökség által 
végzésül mondatott ki. ’S igy szinte négy órányi tanácskozás 
alatt megszületett a’ városi munkálat két szakasza.

XLI. ker ül ,  ü l é s  január 2 lén, elnökök: A mb ró  A. 
(Bars) Sch n é e László (Heves); jegyző: S z e n t k i r á l y i  M.; 
(Tárgy: sz. kir. városok rendezése). A m b r ó Antal elnök a’ 
sérelmek öszszeszedése tárgyában kinevezett országos vá
lasztvány tagjainak névsorát bemutatja, melly következő: du - 
n á n i n n e n i  k e r ü l e t b ő l :  Rakovszky Móricz, Lipló, Olgyay 
Titusz, Pozsony, Dessewffy Jób,Nógrád ’sLatinovics Lajos, 
Bács; d u n á n t ú l i  k e r ü l e t b ő l :  Szabó Miklós, Vas, Páz- 
mándy Dénes,Komárom, Tolnay Károly,Zala ’s Inkey Zsigm. 
Somogy; t i s z á n i n  n é n i  k e r ü l e t b ő  1: Radits M.Heves, 
Abauj,Kray Miksa Szepes ’s Bükk Zsigmond Borsod; ti s z án - 
t u l i  k e r ü l e t b ő l :  Bónis Samu, Szabolcs, Újhelyi Sándor, 
Ugocsa, Biró Imre, Arad és Babarczy Antal Csongrád megyék 
követei. Sz a ba d  k e r ü l e t e k  r é s z é r ő l :  Jozipovils Antal 
túrmezői gróf; az e g y h z i  r e n d  r é s z é r ő l :  Gr. Forgách 
Ágoston, pozsonyi és Szilágyi József nagyváradi káptalanok 
követei. S z a b a d  ki r .  v á r o s o k  r é s z é r ő l :  Nagy Károly, 
Kőszeg, Türnböck János Buda, Baranyay István Kassa és 
Urbáni István Temesvár városok követei.

S z e n t k i r á l y i  M. Áttérvén a’ városi munkálat tá r
gyalására, a’ munkálat l.Sszában azon eszmét kívánta ki
fejeztetni, hogy a’ város közdolgait a’ köztörvény szerint i- 
gazgatja. Az indítvány elfogadtatván, az 1. §. lesz tehát kö
vetkezőleg: ,,A’ város mint önálló köztözvényhatósag köz
dolgait, törvényes felsőbb felügyelés alatt, e’ törvény korlá
tái közölt, minden más törvényhatóságtól függetlenül,a’köz- 
törvény szerint igazgatja.“ — Ezután olvasta jegyző az A. a- 
latti fejezetet ,,a’ v á r o s i ,  k ö z s é g r ő l , “ melly igy szól: 
„2 . §. A’ városi községet képezik azon egyedek együttvéve, 
kik a’ városhatárában telepedve vannak, vagya’ város ha
tárához tartozó fekvő tulajdont bírnak.“ —  Ezen szakaszon 
semmi változtatás nem történt többé. Olvastatott a’ „telepe- 
désről“ szóló 3.§. melly igy hangzik: „Telepedettnek tekin
tetik, ki a’ város határában szülelett, vagy két év óta folyton 
állandó lakást tart.44 Ezen szakasz hoszszabb vitára nyújtott 
alkalmat, a’ városi követek, jelesül M a u r o v í c s(Esztergam 
v.) kívánván, hogy az állandó lakás és telepedés értelme kö- 
rülirassék. K o l l e r  (Pestv .) a’ telepedésre megkívántaié 
két év helyett három évet kívánt tétetni; azért is, mert igy 
igen sokan tódulnának a’ városba, de azért is, mert a’ poli- 
tialis rendszer-föntartásigenneheziltetnék azáltal. De L é
ny ayM.  (Bereg) indítványára a’ két év helyett egy év ele
gendőnek találtatott. Fölmerült még ezen szakasz tárgyalá
sa körül két indítvány, egyik, hogy a’ megtelepedni akaró

erkölcsiségét igazolni tartozzék; másik, hogy a’ zsidókra 
nézve az 1840 :29 . tcz. tartassák épségben és azontúl azok
nak jogai ne terjesztessenek. Az erkölcsisél bebizonyítását 
kívánta Cs au s z (N.Bánya) azokból: hogy a’ polgári társa
ságban a’ személyes bátorság biztosítva legyen. Azért szóló 
kívánja, hogy valamint ne gátoltathassék meg a’ város által 
a’ beköltözhetés, úgy a’ szabad korlátlan beköltözés se en
gedtessék meg, nehogy a’ város csavargók asylumává le
gyen.— Az erkölcsiség bebizonyítására szavaztak még nem
csak Debreczen, hanem majd minden város és több megye; 
azonban a’ többség ezt világosan nem akarta kifejeztetni tör
vényben; minek következtében Zólyomm. követe(Ruttkay) ki 
is látszott kelni, azt állítván, hogy a’ rendek közöttaz erköl
csiség csak mellékes dolognak vétetik ’s gyengéntárgyalla- 
tik, holott az minden országnak alapja. Az 1840 : 29. törv. 
czikknek zsidók irányában megtartását követelte K á r o l y i  
István (Peslváros k.) azon okból, mert ha a’ zsidóknak több 
jogot adnánk’s azoknak bevándorlásukat ’s letelepülhetésö- 
ket nem akadályoztatnék: azok lulszaporusága utóljára el
nyomná a’ nemzetet. Például idézte szóló Pest várost, hol 
négy év óta 4 ezerről 18— 20 ezerre szaporodott a’ zsidók 
száma. Ezen a’ I9dik századot gúnyoló theóriát variálták 
még szűkebb vagy terjedelmesb módon többen, a’ szerint a’ 
mint kiki hangolva volt; többek közt Domo kos  L. (Baka
bánya) a’ történetírásból igyekezett megmutogatni a’ zsi
dóságnak kezdettől fogvai romlottságát. A’ zsidó nemzet az, 
mond szónok,melly magát már a’ mindenható előtt conpro- 
miltálta, Egyptusban erős munkára szorittatván ezen nép, is
ten megszánta, ’s a’ vörös tengeren keresztül vitte; hol mi
dőn megérkeztek, elpusztították az egész tartományt. A’ ró
maiaknak az volt első szerencsétlenségük, hogy meghódít
ván a’zsidókat,azok közül számos foglyot magukkal viltekRó- 
mába; de kik reájok olly nyavalyát vittek,mellyet még az előtt 
nem ismértek a’rómaiak.A’magyar nem szaporodik,de bezzeg 
szaporodik a’ zsidó,’s ha gátot nem vetnek azok elszaporodá
sának, megérjük, hogy nem lesz többé magyar nemzet. Szóló 
már ekkor nem szeretne élni, mert nem lesz magyar nyelv, 
nem lesz nemzetiség; de lesz vakaródzás. Legalább a’ bánya
városokból ki akarja őket szóló m égjövőreis tiltatni, mert 
ezek rósz emberek: ime itt állok én szomorú példakint, 
harmadnapja hogy kiraboltattam,mit bizonyosan zsidók tettek 
(nevetősajnálkozás). Jus t h (Thurócz) hiszűhogy a’ törvény- 
hozás nem fog viszszamenni ’s megvan győződve, hogy azon 
szabadelvüség, melly ezen táblánál már I839ben tapasztal
ta tok  megmarad. Az embernek lakást csak kell adni ’s azt 
ott, a’ hol születik. A’ városi követek szélmalomharczot űz
nek, azt hívén, hogy ha bejő a’ zsidó a’ bányavárosokba, 
Pestre, Bakabányára, polgárijogokatfog gyakorolni. Hátra- 
lépésttenniszégyen volna Európa előtt, ’s ez lenne a’ I9dik 
század szelleme? Hová menjenek az istenadták lakni, ha 
mind a’ megyékből kitiltjuk őket. Szóló nem csudálja, hogy 
Bakabánya beszédét nevették, mert annak sajnálatra méltó 
tartalmanem érdemelt m ást; de hogy Pestváros követének 
nyilatkozatán fel nem indultak a’ rendek, azt meg nem foghat
ja, és szerfölött sajnálja. Hisz a’ keresztyének is lopnak né- 
mellykor, és e’ tekintetben mi a’ törvényhozás feladata? Az 
hogy büntellessék a’bűnös, nem pedig kirekesztessék a’ pol
gári társaság sánczaiból. Szóló ismét sajnálja, hogy a’ jelen 
törvényhozás 10 évvel viszszamegy. —  Ká r o l y i  (Pestvá
ros) Minthogy személyem a’ zsidók miatt megtámadtatotl, 
kötelességemnek érzem felszólalni. Én a’ philanlhropismus- 
nak barátja vagyok, de nem a ’ balulértett philanthropiának ; 
küldőimnevében szólok, nekem magamnak nincs a ’ zsidókkal 
antipalhiám,mertnem vagyok zsebében a’zsidónak.Én elisme
rem,hogy a’zsidók között vannak becsületes családok, de van
nak söpredékek is,mellyeket nem akarok szaporítani. Turócz 
követének feleli, hogy ő mint önálló követ áll itt,egy városnak 
képviselője, mellynek 80 portája van. Tovább variálván szó
ló a’ zsidók elleni vádját, a’ legközelebbi Ínséget is azoknak 
tulajdonította. Azért a’ zsidók szaporodása ellen ismétlőleg 
kért intézkedni. —  Felszólaltak ezen lürelmetlenség-tanu- 
sitó beszéd ellen Aradmegye követe (Bohus) és Tó t h  Lő- 
rincz (Breznóbánya), ez utóbbi a’ bakabányai követ által 
idézett ’s a’ zsidók által Rómába bevitt nyavalyára meg
jegyezvén: miként legnagyobb nyavalya az, midőn az ember 
nem tud kivetkezni az embertársi gyűlöIségbő 1. A’ telepe— 
désről szóló 3. §1, mellyből ezen beszédek származtak, né- 
mellyek ki akarták hagyni; de a’ többség annak megtartásá
ra szavazott. Azután azon kérdés merült fel, hogy vájjon a’ 
letelepedni akaró bejelentse é magát vagy sem? És a’ több
ség a’ bejelentést szükségesnek találta. Szinte történt sza

vazás arra is, hogy megtelepülésre kívántatik é adófizetés; ’s 
a’ többség nem kívánta megemlilletni az adót. Az elnökség 
illy éi telemben mondván ki a’ 3. § fölött a’ végzést, a’ zsi
dók elleni szavazás másnapra halasztatott.

El ől eges .  A’január 2 5 -  és 26ki kerületi ülésekben 
a’ honosítási, és külföldiekről szóló t.javaslat hitelesítése 
bevégeztetvén, a’ rr. napirendre tértenek át, ’s a’ városren
dezési munkálat szakaszonként tárgyaltatott, miközben az 
egyháziaknak a’ városi hatóságok alá igen vagy nem rendel
tetése fölött hoszszas viták támadtak.

K Ü ÍT F ö LD.
PORTUGÁLIA. A’ trónbeszéd, mellyel donna Maria de 

Gloria a’cortest január 2án megnyitá, következőleg hangzik: 
„érdemes országpairek ’s követ urak a’ portugál nemzettől! 
Legnagyobb örömemre szolgál önöket itt trónom körül ösz- 
szegyülve láthatni foglalkozás végett azon fontos rendsza- 
bályok ügyében, mellyeket hazánk érdekei a’törvényhozó test
től igényelnek. Ama heves politikai nyugtalankodások után, 
mellyekaz utóbbi'két évben az országot megrázták, önök 
isméti egybegyülése e’ helyen bizonyos tanúsága annak, hogy 
az isteni gondviselés még részvéttel viseltetik e’ vitéz és hű
séges nép iránt. A’ polgárháború vészteljes kövelkezvényei 
hoszszabb időig mind az öszszes közönséget mind egyeseket 
valamennyi osztályból erősen sújtottak ’s mindennemű vállal
kozásokat hátráltattak vagy tönkre silányitottak. Biztosan vá
rom önök belálása’s honszeretétől, miszerint szükséges rend
szabályokat hozandnakillyeténbajokelháritására.— Spanyol, 
Francziaország ’s Angliakormányai enyémmel szerződéstkö- 
töltek, melly mull évi május 21kén Londonban íratott alá ’s 
mellynek czélja a’ polgárháború megszüntetése volt. Minthogy 
valamennyi parliamenli munkálat több időig félben volt sza- 
kaszlva, a’ különféle miniszterségeknek lassanlassan rendkí
vüli rendszabályokhoz kellett nyulniok. Kormányom erről önök 
elibe körülményes jelentést terjesztend, hogy a’ törvényhozó 
test azokat szoros vizsgálat alá vehesse. Azon criticus hely
zetnél fogva, mellyben a’ kormány létezett, az alkotványlevél 
I845dik czikkében foglalt biztosítékokat egyidőig fel kellett 
függesztenie. Minisztereim elő fogják adni, mikép használták 
legyen e’ felfüggesztést. Legbensőbb örömmel közlöm önök
kel, miszerint a’ mindenható családomat két herczeggel, dón 
F e r n a n d o  ’s don A u g u s t o  infanssal áldotta meg. A’ 
velem szövetséges h a t a l m a k t ó l  folyvást legélénkebb 
barátsági biztosításokat veszek. Különösen arról kell önö
ket tudósitnom, miszerint az utóbbi szerencsétlen esemé
nyek következtében a’ spanyol, angol és franczia fejdelmek- 
től szükséges gyámolitást nyertem, az országot pusztító há
ború bevégzésére. Minisztereim a’közjövedelem állapotát ’s 
kezdődő pénzügyi esztendőre a’ bevételi ’s kiadási költség- 
vetést önök elibe terjesztődik, a’ megkivántató jegyzékek 
mellékleteivel, hogy a’ rendes ’s rendkívüli statusköltségek 
födöztessenek. Reméllem, miszerint ezen fontos tárgyat kel
lő gonddal vitatandják meg ’s kormányomat képessé teen- 
dik kötelességei teljesítésére. Fogadják szives szerencseki- 
vánatomat a’ politikai nyugtalankodások végképi megszün
tetéséhez. Legforróbb óhajtásom, miszerint hazánk láthatá
rán egy uj időszak koránybiboraderüljön fe l’sbéke, ren d ’s 
egyezség térjen a’ portugál családba ismét viszsza. Vajha be
látásuk,buzgóság ’s honszeretet.ök üdvös rendszabályokat su- 
galnának önöknek, ez az — mit a’ nemzet önöktől vár, ez az, 
mire szivem legbensőbb’s legforróbb vágyai irányoztatvák.44

NÉMETORSZÁG. Alsó Rajnától, jan. l.M ár említést 
tettek a’ lapok azon rendeletről, miszerint az iparüzőknek 
meghagyaíik, fölirataik ’s kifüggesztett czimereíkben minden 
külföldi jegytől tartózkodás. Az érintett rendelet következőleg 
hangzik: „ő felsége a’ király legutóbbi útjában a’ rajnai tar
tományokon nem-tetszéssel vette észre, mikép több iparos 
intézet, vendéglő, gyár ’stb. franczia ’s más idegen föliratok
kal vannak megjelölve. Ezen a h aza i nyelv méltóságával 
e l l e n k e z ő  megjelölés— ő felsége parancsolja— többé 
ne történjék, ’snévszerint a’„logement44 szó ne használtas
sák, valamint a’ német pórnyelveni megjelölések se marad
janak meg. Azon iparos’stb. intézeti birtokosak, kiknél ezek 
még hasonló feliratokkal elláttatvák, fölszólittalnak ennél
fogva, miszerint azokat németekkel’slegfölebb ezesztdő vé
géig cseréljék föl. Akkor meg fognak a’ föliratok vizsgál
tatni ’s a’ nelaláni nemengedelmeskedők az itteni rendőrszék
nek fenyítésül följelentetni. Kelt decemberben 1847. kir. 
rendőrigazgatóság.“ Ha ez minálunk történnék , lüslint azt 
mondanák jóakaróink, hogy kényszerítő módokat használunk 
nemzetiségünk előmozdítására. Miért nem tett fenebbi ren
deletre észrevételt az ezt köztölte bécsi lap?

14ik szám.
26. Hirdet vény,

Mellyszerint a’ nagyváradi királyi kamarai 
uradalom részéről jövő 1848ik észt. martins hó
nap 2dik (második) napján tartandó nyilványos 
árverés utján,tektes ns. Bihar megyében helyez
tetett ’s a’ fönebb nevezett kincstári uradalom
hoz tartozó e’ következő haszonvételek u. m. 

lö r Váralján a’ Peczén innen való részen

a’bormérethetés.
2or Az úgynevezett laporti lisztőrlő vízima

lom.—
3or Csakugyan Váralján a’ serfőzés és mé- 

rethetés. —
4er. Váralján a’mészárszék, vágóhíd, mé- 

szárosi lak és a’ marhák etetésére való istálló és
öör.A’kóser-csapszék,—jövő l848ik eszi.

E R T E S I T O.
november lső napjától számítandó három, foly
vást következő esztendőre a’ többet ígérőknek a’ 
nagyméltóságu magyar királyi udvari kincstár
nak jóváhagyására haszonbérbe lógnak adatni 

Mellyhezképest a’ bérleni szándékozók a’ 
mondott napon V. Velenczén, délelőtti órákban 
a’kormányzó kamarai ügyvédi hivatal iróteremé- 
ben tartandó nyilványos árverésre,az lsőre néz-1

1848.
ve 12Ö pengő ftnyi,—a’ 2dikra nézve 120 pengő 
ftnyi,— a’ 3ikra nézve 175 pengő ftnyi,—a’ 4ikre 
nézve 55 pengő ftnyi -  és az 5ikre 1U pengő fo
rintnyi bánatpénzzel ellátva meghivatnak, hol is 
az árverési, úgy a’szerződési föltéteket is jó e- 
lőre mindenkor megtudhatni.—Kelt V. Velen
czén, dec. 17kén 1847.

Ä  kamarai uradalom tisztsége által. 2—3
Szerkeszti H e l m e c z y  Mi h á l y .  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 453. szám.
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Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a T á r s a  | k o d  ó~pe.iig pénteken, mindegyik minden ízben egyegy ivén. ihóii^üüáu, helyben a* szer- 
kesztó ’s kiadó tulajdonosnál un utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletiben, e{->e. | ed.g min.ien királyi posta-lin .italnál. ,\z ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kivan

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a megrenue.es. Az értesítőben mindenfele hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik. '

Előfizetni elkésfeknek teljes számú példánynyal szolgálhat még a’ s z e r k e s z t ő s é g .

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Magyar tudom. Akadémia. 
O r s z á g g y ű l é s :  kerületi tanácskozások a’ város-rendezési választ- 
vány munkálata fölött, a’ magy. gazd. egyesület kérvénye némclly a’gaz 
dasági térre vonatkozó [.javaslatokkal ’s emlékirattal az egyesület or- 
szágosittatását illetőleg; hitelesítések; elóleges.. Budapesti napló. Tö r 
v é n y h a t ó s á g o k :  Közgyűlés Kővárvidékén: komáromi tudósítás a’ 
Dunahid leszakadása ’s egyéb körülményekről )

K ü l f ö l d .  (Spanyolország, Anglia, Olaszország, Németország) 
É r t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Magyar tudós társaság. A’ ,Jelenkor4 szerkesztő

jének ajánlatára az academia ma tartott kis gyűlésében elha
tározta, hogy rendes hivatalos közlönye, a1 Magya r  a c a d e 
mi a  i Ér t e s í t ő ,  egész terjedelmében a’ Jelenkorral váltva 
megjelenő Társalkodóba legyen ezentúl hekehlesitve. Ezen in
tézkedés következtén ez iker lapok olvasói folyton ’s a’ lehető 
sebességgel és teljességgel fognak azAcademiatárgyalásaíról 
értesülni, sőt az-ülésekben tartott előadásokat is részint ki
vonva, részint egész terjedelmükben veendik.—  E’melleit, az 
Acad, Értesítő, mint eddig, úgy ezután külön is meg fog, 
Srétben, jelenni a’ tagok részére; sőt 2 ft évi előfizetés mellett, 
Eggenberger J. és Qaacad. könyvárusoktól, havi fűzetekben, 
egyéb tudománybarátok is hordalhatják. Kelt Pesten, január 
31 kén 1848. T o l d y F e r e n c z ,  titoknok.

Szerkesztőségi utóirat. Az akadémiai titoknok ur hi
vatalos jelentéséhez e’lapok kiadó szerkesztő tulajdonosa még e- 
zeket adja: 1) hogy ezen akadémiai közleményeket a’januáriusi 
ülések tárgyalásával már a’ holnapi Társalkodóban kezdjük meg 
’s bizton ígérhetjük,miszerint két számmal az akadémia üléseit u— 
Lólérvén ezentúl a’ hétfőn tartott akadémiai ülésekről, ha csak 
lehet,már pénteki Társalkodónk által értesülendnek t. Olvasóink; 
2)  hogy a’ mennyiben valamelly előadás megértéséhez m Hi
b á t l a n u l  r a j z o k  is k i v á n t a t n á n  a k ,  azokkal is fo
gunk szolgálni. Ezeknélfogva reményű alulirt, hogye’ közlemé
nyek által, mellyek annyi becsest ’s érdekest szoktak hozni, a’ kö
zönség tudományokat szerető részének kedves szolgálatot te
szünk, sőt a’ mennyiben sok, a’ nagyobb miveit közönséget is ér
dekelhető tárgy forog fen azAkademia szőnyegén, t. Olvasóink 
nagyobb részének is.—Hogy ez intézkedés által a’ Jelenkorban 
megindult e’ tárgyú közlések ezentúl el fognak maradni, magá
ban értetik, tielmeczy M ihály , a’ ,Jelenkor1 és ,Társalkodó‘ 
szerk. ’s kiadó tulajdonosa.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
XLII. k e r ü l  e ti ü l é s  január 2 2 én elnökök; Schnée 

L  [ Heves) Ambró (Bars); jegyző; Szentkirályi M.; tárgy: a’ 
magyar gazdasági egyesület kérelme ’s királyi városok ren- 
őeztetése. S chn  ée L. elnök bemutatja a’ magyar gazdasá- 
^  i egyesület kérelmét,mellyet a’ folyamodó egyesület a’ kerii- 
/ eti választványnak kér kiadatni. Elnök úgy vélekedik, hogy 
jóllehet szokás szerint ennek a’ kérelmi választmányhoz kelle
ne utasíttatni, de a’ mennyiben igen fontos tárgy, ki lehet
ne kerületi választványnak is adni. Elfogadtatott, ’s a’ kérelem 
kér. választványhoz utasittatott. Erre S z e n t k i r á l y  iMór, ol
vassa a’kérelmet. Végezvén a’ felolvasást, azon véleményt 
nyilatkoztatta, hogy jó lenne a’ választványnak utasítást ad
ni e’ tárgyban ; mert ha a’ választvány az öszszes agrariai 
törvényeket öszszeakarnászedni ’s azokból készíteni törvény
javaslatot, nem két hónap, hanem két év is kellene a’ munka 
bevégzésére. Az indítvány elhangzott ’s a’ kérelem minden 
utasítás nélkül adaték ki a’ választványnak. E l n ö k :  A’ váro
si munkálat következik ’s jegyző ur talán ledictálhatná a’ 
tegnapi határozat következtében keletkezettuj szerkezetet. Ő 
maga ledictálja a’ t e le  p e d é s r ő  1 szóló 3. §. uj szerkeze
tét, melly következő: „Telepedettnek tekintetik; a) ki a’ vá
ros határában születeti és lakik; b) ha nem a’ város határában 
született is, de a’ város határában egy év óta állandó lakást 
tart éstelepedési szándékát a’tanácsnak bejelentette.“

B 6 n i s S. (Szabolcs) A’ meglevő törvényeket nem 
látja szükségesnek idézgetni, mert igy törvénykönyveink kö
tetekké válnának; de más tekintetekből sem látja szükséges
nek, annyivalkevésbbé czélszerűnekaz uj szerkezetben idézett 
törvény megemlítését. Bo h u s  (Arad): Az 1840: 29. tezikk 
megemlítését nem látja szükségesnek, mert az viszszalépést 
árulna el; már pedig ő inkább legalább egy lépéssel akar e- 
lohaladni, mint hátramentő. E l n ö k :  Szavazni kellene tehát 
a’ felelt, hogy a’ kormányi javaslatban álló 7. §. melly az 
1840: 29. t.czikket megemlíti, bemenjen é azuj szerkezet
be? Ennek következtében igenre szavaztak: Soprony, Tren- 
csény, Vas, Nógrád, Zala,Liptó, Bars, Somogy, Hont, Győr, 
Veszprém, Baranya, Zólyom, Fehér,Esztergám, Mosony, Ár-

| va, Bács, Thurócz, Pozsega, Szeréin, Zemplén, Sáros, Üng, 
Pereg, Csongrád, Csanád, Temes, Krassó, Horvátország, 
Jászkunkerület, Hajdúkerület, Fiume, Buccari és kir. városok; 
Nemmel szavaztak:Pozsony, Nyílra, Komárom,Pest, Verőcze, 
Abauj, Szatmár, Szabolcs, Szepes, Gürnör, Borsod, Heves, 
Torna, Ugocsa, Bihar, Mármaros, Békés, Arad, Torontál és 
az egyházi rend, Tolnamegyejelen nem lévén. B ü k Zs. (Bor
sod) szerette volna, ha ezen tárgy rendszeres tárgyalás a- 
lá jött volna, miután utasítása van sok megyének a’ zsidók e- 
mancipatiója tárgyában, még pedig olly irányú, melly nem 
hátralépést, hanem haladást löllételez. Ez okból nem kíván
ta volna szóló az 1840: 29. t. czikket megemlíteni a’ tör
vényjavaslatban; de most már látja, hogy előre nyakát szegtük 
ezen ügynek. El nök :  A’ többség tehát belé kívánja tétetni a’ 
szerkezeibe a’ zsidók iránti szakaszt. Szentkirályi M. ledictál
ja a’ 3. §. utolsó pontjául a’ zsidókat érdeklő szerkezetet, 
melly következőleg hangzik: c) ,,a’ zsidók tekintetében az 
1 8 4 0 :29.tcz. rendelete tovább is maga épségében marad.“

V i d o s (Vas) Küldoji meghagyták, hogy a’ zsidókra 
nézve még a’ polgári jogok adásában is kedvezőleg nyilat
kozzék, a’ mennyiben pedig jelen határozat által ezen tér
ről alkalmasint leszorittatott, saját igazolása végett a’ mon
dottakat kijelenti. B ó n i s  (Szabolcs): Őt még a’ telopedés— 
ről rendelkező szakasz ki nem elégíti, ’s a’ mennyiben itt is 
mondatott, hogy sok városban a’törvény nem hajtatott végre: 
biztosíttatni kívánja a’ törvényt jövendőre ’s azért a’ szer
kezetbe tétetni akarja, hogy mihelyt valaki bejelenti megtele- 
pedési szándokát, a’ tanács azonnal köteleztessék azt beje
gyezni. Ezen indítvány pártoltatásra talált többeknél; de miu
tán S o m s i c h P. (Baranya) ezen elvet már a’ múlt ország
gyűlési szerkezetben kimondatotlnak állitá, sőt a’ szakaszt fel 
is olvasá: a’ többség elfogadá a’ régi szerkezet erre vonat
kozó szakaszát, melly uj §ba foglalva következőleg hangzik: 
„Telepedési szándokában a’ város senkit nem gátolhat, ki 
ugyanazonságát rendes utlevélvagy más hiteles okirat, vagy 
csak városi két telepedett lakos tanúbizonysága által igazol
hatja.“ —

Az „ á l l a n d ó  l a k á s r u l “ szóló 4. §,melly következő: 
„Állandó lakás az, melly bizonyos időszaki felmondásra van 
fogadva“ épségben maradt. Ezután S z e n t k i r á l y i  M. ol
vasta a’ „telepedési kivételekről“ szóló 5. §. melly igy hang
zik: „Telepedettnek semmi föltétel alatt nem tekintetik: a) 
külföldi, mielőtt meghonosult; b) katona, ki nem a’ város
ban született, mig valóságos hadi szolgálatban áll; c) ki a’ 
város határában csupán hivatalos vagy szolgálati viszonyá
nál fogva lakik.“—  L i p t h a y (esztergami kápt, k.) szerinte 
ha az 5. §. c) pontja maradna, abban a’ lelkészek nem értet
hetnek; mert a’ lelkészek más nemű hivatalnokok és azok ja
vaikat adomány utján bírják, abba bevezettetnek ’s azt halá
lokig1— ‘rendkívüli vagy föl nem tehető eseteket kivéve— el 
sem veszthetik. Kik tehát éltük fogytáig a’ városban laknak, 
a’ városi községhez tartoznak; miután a’ fekvővagyont bírók 
különben is a’ város keblébe tartoznak. Azért szóló kívánja 
hogy e’ tekintetben az egyháziakra kivétel történjék. Sz e n t -  
k i r á l y i  M.: Itt a’ plebanusról csak mint ollyanról lehet szó, 
ki mint plebanus nem lehet polgár, mivel az egyházhoz tar
tozik; de ha birtoka van a’ városban,választó is lehet, de mint 
pap semmi esetre sem. E l n ö k :  A’ többség nem fogadja 
el az esztergami káptalan indítványát. T e me s  vár  y (Csong- 
rádm. k.) A’ hivatalnokokra nem akarta kimondatni, hogy 
azok megtelepedtekül nem tekintethetnek. K e n d e  (Szal
m ám .) Holmi jöttmentbitangokbejőneka’ városba’s meg
telepedtekül tekintetnek, és a’ hivatalnokot vagy papot meg 
akarják fosztani a’ megtelepedési jogtól. Szóló a’ c) pontot 
kihagyatni, vagy a’ hivatalnok és papok letelepedhetési jo 
gát világosan kimondatni kéri. E 1 n ö k;ugy hiszi, hogy mi már 
elvan fogadva, azt nem lehet megváltoztatni. Gr. A nd r á -  
sy Gy. (Zemplénim.) a’ szakasz a) pontját, mint szükségtelent 
kihagyatni kéri. Elfogadtatott. Ma r k o v i c h  (Szeben v. k.) 
A’ szakasz megnyitó sorából ezen kifejezést: „semmi föltétel 
alatt,“ ki akarja hagyatni; mert a’ hivatalnokok igy, ha jószá
got vesznek, sem  l e h e t n é n e k  letelepültek. Elfo
gadtatott. —  S z e n t k i r á l y i  M.: tehát kimarad a’ „semmi 
föltétel alatt,“ és az a) pont, ’s igy a’ szerkezet következő
leg fog hangzani: „Telepedettnek nem tekintetik: a) katona, 
ki nem a’ városban született, mig valóságos hadi szolgálat
ban áll; b) ki a’város határában csupán hivatalos, vagy szol
gálati viszonynál fogva lakik,“

Ezután olvassa S z e n t k i r á l y i M.  jegyzó a’ törvény- 
javaslat B. fejezetét a’ „ s z a b á l y o k r ó l “  a’ következő sza
kaszok alatt, melly igy szól: 6. §. ,,A’ város, a’ közigazgatás 
minden ágazatira nézve alkothat szabályokat; és azok, hatá
rában, mindenkivétel nélkül mindenkire kötelezők.“ a )É r -  
v é n y e s s é g . —  7 .§ . A’ szabályok, az ország élő törvényei
vel nem ellenkezhetnek, sem a’ város belviszonyain túl nem 
terjeszkedhetnek. 8.§. Szükséges, hogy mielőtt foganatba vé
tetnének, a’ magyar kir. helytartótanács által lielybenhagyas- 
sanak és helybenhagyás után a’ város által kihirdeltessenek.
9. §. Előbbi szabályokat későbbi szabályok által megváltoz
tatni, sőt megszüntetni is lehet, b) H e l y b e n h a g y á s .  10) 
.§. A’ magy. kir. helytartótanács jóváhagyását semmi szin 
alatt más oknál fogva meg nem tagadhatja, mint azon eset
ben: a) ha a’ szabály az országnak valamelly élő törvényé
vel ellenkezik; b) ha olly intézkedést foglal magában,melly- 
nek hatása a’ város belviszonyain túl terjed. Czélszerűbb in
tézkedés ajánlása által a’ jóváhagyást fel nem függesztheti.
11. §. A’ jóváhagyás megtagadtatása esetében a’ ht.tanács 
köteles megtagadásának határozott,m és részletesen okát 
adni. 12.§. A’ fölterjesztett szabály iránt a’ helyt.tanács el
határozó rendeletét kiadni akként tartozik: hogy hat hónap 
alaLt, azon naptól számítva,— melly napon t. i. a’folterjesztés 
a’ postára föladatott,—  ezen rendelet a’ fölterjesztő város
hoz cl is jusson.“ Ezen szakaszok elfogadtattak szorul szóra, 
a’ 12. §ban álló hat hónapi határidőt Szabolcs, Abauj, Már
maros és Beregmegyék követei 3 hónapra akarták tenni, de 
a’ többség megmaradt a’ szerkezet mellett.

S z e n t k i r á l y i  M. jegyző tovább olvas: „ 13. §. Ha 
a’kir. helytartótanács rendelete a’ 12. §ban kitett határidőn 

I túl késnék a’ szabály, felsőbb jóváhagyás nélkül is foganatba 
vétethetik. Ellenben 14. §. olly szabály, melly a’ l3 .§ .  ese
tében, a’ helytartótanács jóváhagyása nélkül vétetik foganat
ba, ha akár az ország törvényeivel ellenkeznék, akár a’ vá
ros belviszonyain túl terjeszkednék, később is megsemmisít
hető. 15. §. A’szabály némelly részeinek helyben nem hagyá
sa, egyéb részeinek folyamatba vételét nem gátolja.“  Ezen 
szakaszok elfogadtattak minden változtatás nélkül.

Ezután olvastatott a’ C. fejezet a’ „határozatokról“ kö
vetkezőleg: „16 . §. Határozatit a’város, a ’ 230 . §ban ki
jelölt eseteket kivéve, felsőbb jóváhagyás nélkül hajtja vég
re ; de magán-tárgyakban, az érdeklett félnek a’ feljebb 
folyamodás útja fenmarad.“  Ezen szakasz némi változtatá
son ment keresztül ’s a’ tett módosítással következőleg hang
zik:,,A’ határozat érvényességére a’ 230 . §ban kijelölt ese
teken kívül, felsőbb helybenhagyás nem kívántatik ; de ma
gán-tárgyakban, az érdeklelt félnek a’ felebb folyamodás út
ja fenmarad.“ — Továbbá olvastatott a’ határozatokról „á l- 
Lalányosan“ szóló 17. §. melly igy szól: „ a 1 városnak szabá
lyit és határozatit sem a’ kir.főpolgármester, sem valamelly 
városi tisztviselő sem meg nem változtathatja, sem fel nem 
fűggesztheti.“ Ezen szakaszba lévén a’főpolgármesteri hivatal 
befoglalva, —  több megye és majd minden város követei 
fölálloltak, szónoklandók a’ főpolgármester ellen; de a’jegy- 
ző indítványára a’ főpolgármester élete vagy halálafölötti 
tanácskozás akkorra halasztatott, midőn a’ munkálat fölötti 
tanácskozás egészen be lesz végezve. Egyébiránt a’ szakasz, 
a’főpolgármester kivételével, változtatás nélkül elfogadtatott.

S z e n t k i r á l y i  M. olvassa a’ munkálat D. fejezetét 
,,a’ város törvényhatóságáról, büntető magánjogi és küza- 
dózásitekintetben,“  mellynek a)pontja b ü n t e t ő  és r e n d- 
ő r i t e k i n t e t b e n  a’ 18. §. alatt következőleg hangzik: 
„Minden,bárki által a’ városhatárában elkövetett olly bűn
tény vagy rendőri kihágás felett, melly a’köztörvény szerint, 
a’ törvényhatósági itélőszékek elibe tartozik: a’ városi ható
ság nyomoz, itél és ítéleteit végre is hajtja.“

B. R u d n y á n s z k y  (esztergami káptalani k.) felszó
lalása által reactióra nem akar adni okot; de miután káp
talanjának ezen táblánál szavazati joga van, kimondja a’ fel
olvasott szakaszra véleményét. Óhajtható lett volna— mond 
szóló— hogy mielőtt ezen szóban levő czikk tanácskozás alá 
vétetett, előbb maga a’ büntetőtörvénykönyv tárgyaltatnék, 
máskép a’ mi magában nem lehetetlen, ha ezen országgyü- 
lésena’ kir. városok rendeztetése törvénybe menne, maga 
pedig a’ büntetőtörvénykönyv vagy tárgyalatlanul maradna, 
vagy bármi oknálfogva törvényerőre nem emeltetnék, kö
vetkezni fogna, hogy a’ kir. városok a’ büntelti ’s rendőri 
kihágásokban, bíráskodási teljes joggal fogván b írn i, na-



gyobb hatalommal lennének fölruházva, mint magok a’ m e
gyei törvényhatóságok, mi a’ renddel nem fér öszsze. —  
Egyébiránt,ha ezt nem tekintvén e’ tárgyat csakugyan jelen
leg  kívánnák a’ rr. tanácskozás alá v en n i: kötelesnek érzem  
magamat, észrevételeim et következőkben előterjeszteni. E’ 
czikkben a’ városi hatóságok bíráskodási jogára nézve, az 
egyháziak, n em esek ’s egyéb lakosok között semmi különb
séget nem tesznek, ’s az egyháziakat a’ következő czikkbe 
foglalt kivételek közt sem találom. A’ 18 . ’s 19 . §§ban, mint 
szerkesztve vannak, nem foglaltatik a’ magyar clerus azon 1 
szabaditéka,kiváltsága, mit fori privilégiumnak nevezünk, 
mellynek birtokában a’magy. clerus alkotványunk kezdete óta 
volt, igenis volt, és pedig világos nem egyedül egyh ázi, de 
honi törvényeknél, koronás fejdelmink kiváltságos levelei ’s 
legfensőbb rendeletek biztositó szabályainál ’s törvényszé
keink Ítéleteinél fogva is. Ez nem szem élyes,hanem  egyház- 
rendi privilégium, és azért erről lemondani az egyházirend
nek egyházi büntetés terhe alatt tilalmas.Találni ezt első király 
sz. Istvánl: 3 . 4 . § . rendeletében; ezt más koronás fejdelmek 
m egerősítvén, jelesül II. András király különös okiratban ün
nepélyesen az evangéliumra tett eskü által nemcsak áltáljá
ban m egerősité, hanem mondom, által magát eskü lekötelezte, 
hogy a’kiadott oklevél minden pontjait megtartandja nemcsak 
de üai,utódai’s az ország nagyai által m eg fogja tartatni, „ sta -  
tuentes ea a üliis nostris —  successoribus —  in perpetuum  
observari.“ A’ későbbi törvényhozás e’ szabaditékot nemcsak 
soha kétségbe nem vonta, de egy törvényt sem  idézhetni 
melly ezt valaha m eg akarta volna támadni; sőtaz 1 5 5 7 :tc z . 
az egyházi elöljárók iránt nyilván és egyenesen rendeli: „ne  
prohibeantur inquirere, punire vitia, pravitatem seu delicta 
sacerdotum ;“ kivevén a’ Hármaskönyv II: 5 4 . czimében elő
sorolt három esetet. A’ dolgot végképen elhatározza a’bécsi 
békekötés I6 0 6 b a n , melly midőn a’ 7ik czikkben azt jelenti, 
„quod maneant sedes spirituales juxta prioris tractatus co n -  
clusionem ,“ ez által az egyház bíráskodási jogát,m int ez ak
kor a’ törvények értelm ében a’ papi bűntettekre is kiterjedve 
fenállott, jövendőre is m egerősítette. A’ békekötések, főleg  
a’ bécsi és linczi, kezdetüktől fogva, a’ fejedelem , nemzet és 
kültartományok közt olly ünnepélyes szerződéseknek tartat
tak, mellyeknek tartalmukon csorbítást, változtatást tenni soha  
nem szabad; az egyházi rend pedig méltán igényelheti olly 
privilégiumnak tovább sérthetetlen fenmaradását, m ellyetu - 
gyanezen békekötések biztosítanak. Több indokot elősorolni 
nem fogok, mert ezen képviselő tábla tagjainak bő olvasott
sága, pragmaticus tudománya biztosit, hogy az igazságot át
látni méltóztatnak; szólottám küldő káptalanom nevében, ki 
nekem m eghagyá,a’fenálló annyi fő erősséggelelláto ttt.vén y  
mellett szót em elnem ; ez polgári kötelesség , m éltóztassa- 
nak tehát ez igazságos ügyet méltó űgyelem be venni.

B iró  László szatmári káptalan követe: Igaz ugyan, hogy 
úgy látszik, mintha a’ privilégiumok ’s kiváltságok kora lejárt 
volna, ’s azért az egyházi rendnek is ama kiváltsága, mi
szerint az egyháziak személyes vétségekre nézve a’ polgári 
bíróság alól ki vágynak véve, elavultképen tűnik föl; — mind
azonáltal vágynak kiváltságok, mellyek a’ dolog mivoltából 
fejlődtek ki ’s a’ polgári társaság közczéljaival,’s emberiség 
érdekeivel olly szorosan öszsze vágynak fűzve, miszerint el- 
enyésztésük az emberiség közérdekeinek kára ’s veszélye 
nélkül nem történhetnék, —  sőt ha el is enyésztetnének, ké
sőbb vagy utóbb ismét kivívnák életüket. — Hlyeién kivált
ságok közé számlálom én az egyházi rend bírósági kivált
ságát, mert úgy találom, hogy azon okok, mellyek már a’ 
római császárokat, azután a’ magyar fejdelmeket, és tör
vényhozást ezen kiváltság megadására bírták, még most is fen- 
állanak, sőt súlyosabbakká, fontosabbakká váltak. — Ugyanis 
tagadni nem lehet, mikép mi sem hat a’ közember életére 
’s erkölcsiségére olly élénkül és eredvényesen, mint a’ val
lás szolgáinak életük és példájok, olly annyira, hogy vala
mint a vallás példás szolgája képes egy egész, vallási vezeté
sére bízott népet az erkölcsi sülyedéstől m egón i; épen úgy 
szinte csak a’ vallás szolgájának nyilványosságra hozott botrá
nyos bűnténye, törvénysértése, egy egész néptömegben a 
vallási érzelmeket megrendítheti, ’s az erkölcsiséget meg
vesztegetheti. —  Ha ez úgy van t. KK. és RR. mit tagadni 
nem lehet, akkor a’ törvényhozói bölcseség és okosság azt 
hozza m agával, miszerint az illyetén egyedek bűntényeik szi
gorúan ugyan megbüntettessenek, de minél kevesebbekkel 
tudassanak, káros hatásuk miatt a’ nép szemei elől bün
tetve elvonassanak ’s elrejtessenek, —  ez pedig csak úgy tör
ténhetik meg, ha az illyetén egyedek m egfenyittetése, bünte
tése saját castjokra bizatik, ’s a’ bűntettes a’ többi néposz
tálytól, mellyre a’ botrány-adás olly káros hatású, elválasztva
büntettetik, fenyíttetik------ és épen ez az, mit az egyházi
rend bírósági kiváltsága eszközöl, —  mire nézve valamint 
ezen nézet, mellyet érinték, a dolog mivoltában és termé
szetében alapulván, minden időben és korban állott, úgy ezen 
kiváltságnak is nincs meghatározott kora, hogy csak addig, 
s tovább ne tartson. — Továbbá lagadhatlan az is , mikép 
a’ közállodalomnak érdekében vagyon, miszerint a’ vallás 
iránti tisztelet és annak hatása föntartassék, és nemcsak 
semmi állodalmi institutio által ne gyengíttessék, hanem in
kább minden módon gyámolíttassék, —  mert csak úgy leend 
a’ vallás a’ köztársaság erős támasza és talpköve; már pedig 
századok tapasztalása ’s a’ dolog természeti mivolta mutatja, 
mikép az által, ha a’ vallás szolgáji a’ polgári büntető tör
vényszékek eleibe hurczoltatnak, botlásaik közönségesekké 
tétetnek,közbörtönre a’ többi rabokkal együtt vettetnek, a’ vallás 
iránti tisztelet, ’s annak hatása végtelenül sokat veszt nem -
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csak a’ köznép, de még a’ neveltebbeknél is, mire nézve ha 
a’ közállodalom a’ vallás h a t á s á t  füntartani akarja, mit 
nem akarnia nem lehet, szükségkép úgy kell intézkednie, mi
szerint a’ vallás hatását semmi állodalmi institutio ne gyen
gítse , hanem inkább minden intézkedés gyámolitsa és erő
sítse. — Tudom én ugyan tek. KK. és RRk, hogy ezen ki
váltság eltörlése által a’ törvény előtti egyenlőség, miszerint 
a’ törvény mindenkit egyenlően sújtson vagy védjen, és a hely
hatóság függetlenitése czéloztatik; de méltóztassanak meg
engedni, épen ezen elv, miszerint a’ törvény mindenkit egyen
lően sújtson vagy védjen, az egyháziakra nézve csak úgy 
állhat fon, ha birósági kiváltságuk megmarad, mert ha ez 
eltöröltetik — megszüntetik, az erkölcsiség ösvényén megbot- I 
lőtt egyházi személy súlyosabban büntettetik — keményebben 
sujtatik mint más világi, — sőt ki lesz mondva az egyházi 
személyre a’politikai erkölcsi halál, mihelyt a’ polgári bün
tető hatalom által befogatik, vagy nyilványos börtönre vette
tik; — ugyan is ő ezen esetben többé hivatalos pályáján nem 
működhetik, és pedig nemcsak azért, mert, ő mint bélyegzett 
különben sem működhetnék sikeresen, hanem különösen 
azért is , mivel az egyházi törvények értelmében nekie az egy
házi életben többé pályája vagy hivatalköre nincsen; miből vi
lágosan következik, mikép az egyháziakra nézve csak úgy áll
hat meg a’törvény előtti egyenlőség elve, ha az egyházi bi
rósági kiváltság épen m arad; — mi illeti pedig a’ helyható
ság függetlenségét, nyíltan ki kell mondanom, mikép ha a’i9. 
szakasz első pontja szerint a’ katonai szolgálatban levőknek 
a’ városi helyhatóság alóli kivétetésük — a’ helyhatóság esz
méjével , czéljával, hatásával összeférhet, miért ne férne össze 
az egyháziaknak ugyanezen hatóság alóli kivétetésük? meg 
nem foghatom; midőn tagadhatlan, hogy ezeknek kivéteté
sük mellett számos hazai élő törvényen kívül, több politikai, 
morális és humoristicus ok harczol még; de bizton is lehet 
előre kimondani, miszerint az egyháziak minden esetre rit
kábban is fognak erre alkalmat nyújtani, hogy a’ helyha
tóság eljárása e’ tekintetben is megszakasztassék ’s föl
függesztessék , — következőleg sokkal nagyobb joggal igé
nyelhetni az egyháziak kivétetését. Egyébiránt a közállodalom
nak a’ büntető hatalomra nézve nem lehet más érdeke, mint 
az, miszerint minden bűntény a’ betudás mértéke szerint meg- 
fenyittessék, megbüntettessék ’s a’ bűnhődött megjavítva a köz
társaságnak visszaadassék, megnyeressék ; már pedig ezen 
czél, ezen nagyszerű érdek az egyháziakra nézve sokkal job
ban van biztosítva az egyházi birósági kiváltság fönállása 
mellett, mint a’ nélkül, mert az egyház sokkal szigorúbban 
büntet minden bűntényt, ’s ez iránt nem is volt soha még a’ 
közállodalomnak az egyház irányában panasza, hanem inkább 
tulszigoruság ellen volt néha kifogása, — ’s a’ megjavulást is 
az egyházi hatóság sikeresebben eszközölheti,— sőt merem ál
lítani, csak akkor lesz a’közállodalomnak érintett czélja és érdeke 
teljesen biztosítva az egyháziakra vonatkozólag, ha az egyházi 
birósági kiváltság épen marad, mert az egyházi személynek bűn
tényét teljes betudás szerint, nem is ítélheti el más, mint egy
házi bíró, , a’ ki mind azon viszonyokat és körülményeket, mel
lyek a’ betudásnál tekintetbe veendők, mind az egyházi törvé
nyeket, mellyékbe az egyházi személynek polgári bűnténye 
egyszersmind ütközött, legjobban tudja és ismeri, következő
leg legjobban legilletékesebben szabhat büntetést i s ; ugyan
ezt kell mondmom még p jdig nagyobb joggal a’ megjavítás
ról , mert hogy az erkölcsiség ösvényén megsiklott egyházi 
személynek megjavítását az egyházi hatóság eredvényeseb- 
ben eszközölheti, senki sem fogja kétségbe vonni, a’ ki meg
emlékezik, mennyi mind asketikus, mindfenyitő eszköznek bir
tokában vagyon az egyházi hatóság; ellenben hogy a’ köz- 
börtönre más rabokéul vetett egyházi meg sem javulhat, ha
nem kétségbe esetté válik, — ’s el van vesztve örökre az egy
ház és köztársaságra nézve, — nem hiszem, hogy valaki ko
molyan tagadhassa, — következőleg azt sem lehet kétségbe 
vonni, miszerint egyedül az egyházi birósági kiváltság meg 
tartása biztosítja teljes és kívánt valódi mértékben az egyház 
ziakra nézve a7 közállodalomnak a’ büntető hatalomra vonat
kozó érdekeit — és czélját. — Minthogy tehát azon okok, mel- 
lyeknél fogya az egyházi birósági kiváltságot alkotványunk 
szerzőjí, és alapílóji az egyházi rendnek megadták, jelenleg is 
megállanak,a’ törvényhozás, ha eljárását okokra 7s nem ön
kényre akarja fektetni, most sem cselekedhetit máskép, mint 
akkor cselekedett, midőn eJ kiváltsággal az egyházi rendet 
megajándékozta. Hogy pedig törvényeink ezen kiváltságot ré
szünkre biztosítják, — bizonyságul szolgálhatnak szent István 
I. és lí. könyv, 3ik fej. szent László III. könyv 25 fej. Kálmán 
király I könyv. 5, 6, és 1-1 f e j t t e l  2ik Andrásnak az arany 
bullával egy évben kelt, 7s a’ következett 12?3. esztendőben 
megerősített kiváltságos oklevele. Hármas könyv II. rész 44. 
ezím, Ulászló VII. végzemény. 48, és <>() t.czikkei, a’ bécsi és 
li .czi békekötések, mellyek a szentszéki bíráskodást megerör 
siték, — az egyházi birósági kiváltságot magában foglaló 
törvényeink által' biztosított szerkezete ’s annak törvényes sza
bad gyakorlata — az egyházi kiváltságoknak általában feje
delmeink ünnepélyes esküivel megeiősitíefésük; — mindezeknek 
azonban fejtegetésükbe én jelenleg bocsátkozni nem akarok, 
csak annyit vagyok bátor megjegyezni, mikép a’ Hármas 
könyv első Része 37ik és Ilik Része 5 2 czimei szerint a' tör
vényes kiváltságot még az, a’ ki árit i. sem húzhatja visszatet
szése szerint, hanem csak büntetésökül a’ kiváltságosaknak; — 
már p^dig, hogy illyetén bűnt tűsre .az egyházi rend okot 
adott volna — talán senki sem fogja merni állítani, — mik
hez képest bátor vagyok a’ lek. Karok és Rendek méltány
lását a’ tárgyalás alá kerti t egyházi kiváltságra nézve teljes 
alázattal és bizalommal kikérni. —

Bőn is íS. (Szabolcs lí,): Az esztergami káptalan kö
vetének azon állítását, mintha a’ táblánál számító szavazattal 
bírna, küldőji nevében kétségbe vonja. A’szerkezetet megtar
tani akarja, meid az által a’ territoriális hatóság terjesztetik. 
Érintett szónoknak azon állítására, mintha erkölcsi szempont
ból üdvösebb volna, ha az egyházi férfiak bűntettükért világi 
bíróság clibe nem vonatnak, szóló megjegyzi: hogy az isten
nek nem tennénk kedvességet, ha az egyháziak bűnét kefél—

getnők;mert azon egyházi férfiú nem képes a’morált praedi- 
kálni, ki maga is bűnt követ el. Azon hisztériái hivatkozásra, 
miszerint II. András az evangéliumra tette le az esküt, hogy az 
egyházrendi priviegiumot, a’ privilégium forit épségben fog
ja tartani és utódaival is tartatni, szóló csak azt mondja: hogy 
most más korban élünk ’s Ildik András, ha most élne, sem 
tenné le az evangéliumra az esküt a’privilégium fori épség
ben tartása iránt. Az egyháznak, nem lévén e’ világról való, 
sem ideje sem hivatása a’ polgári bűnök körül Ítélni. Hogy az 
egyháznak isten adá e’ hatalmat, abba, mint dogmába, nem 
ereszkedik; csak annyit mond, hogy isten adott mindent’s isten 
adá az észt is, hogy a’ hibás constitutiót kiegészítsük.

T e m e s v á r y  (Csongrádm.) Hoszszas dictiójának oda 
ment ki értelme, hogy a’ nemesember tartassék meg régi ki
váltságiban ’s büntető és rendőri tekintetben valamint eddig, 
ngy ezután se vonathassák városi hatóság elibe; de beszédét 
senki sem hallgatta, mi világos tanúsága annak, mennyire fej
lett ki hazánkban a’ jogegyenlőség eszméje, ’s mennyire vet
keztünk kia’kiváltsági előitéletekből’s milly csekélynek tartjuk 
azon vélt szabadságokat, mellyekért a’ harezos apák keleti 
büszkeségükben utólsó csepp vérüket is készek lettek volna 
feláldozni. Hála a’ mindenhatónak hogy e’ honnak elérkezett!

B e r n á th  Zs. (U ng): Alkotványos országban nem látna 
valamit botrányosabbnak, mintha különböző castok fölött kü
lönböző bírák ítélnének; ez lenne aztán a’ „datveniam  corvis, 
vexat censuracolunbas.“  Az egyházi bíróság semmi tekintet
ben sem czélhoz vezető ’s nem lehet benne bízni, mert Jézus 
példájából mondhatni, ki midőn felségsértésről vádoltatott, 
hogy magát királynak adta ki: Pontius, mint ki benne vétket 
nem talált, fölmentette; a’ papok pedig halálra ítélték. Szóló 
tehát kívánja, hogy maradjon a’ szerkezet mint van ’s csak azon 
változtatást kívánná tenni, hogy a’ „ v á r o s i  h a t ó s á g “ ki
fejezés ígym ódosittassék: „ v á r o s i  b í r ó i  h a t ó s á g . “

K e n é z  (Jászkun kér.): A’ m egidézésre nézve a’ köz
törvény értelmét kívánja kiterjesztetni. Z s a r n a y  (Hont): Az 
ekklézsiának nem lehet megadni, hogy a’ status irányában 
független legyen. Azt mondja az irás: minden hatalom istentől 
van; miért következteti tehát az egyház, hogy csak az ő hatalma 
van istentől. Szóló pártoljaa’ szerkezetet az ungi módosítással.

T o l n a y  (Zalam .k.): Ezelőtt 6 0  évvel csak Angliának, 
Svécziának és Norvégiának voltak esküttszékei; de azóta a’ 
müveit világban jobbadán már mindenütt bevétettek. Az e s -  
küttszékek alkotványunkba sem ütköznek, azért azt szükséges 
behozni. Mirenézve szóló a’ tárgyalás alatti szakasztakkéntki- 
vánná szerkeszten i, „hogy míg az életbeléptetendó' esküttszé- 
kek nem Ítélnek, a’ városi hatóság nyomoz Ítél és Ítéleteit végre  
is hajtja.“ M ár i á s s y  (Sárosm . k.): A’ nemeseket ki akarja 
vétetni a’ városi hatóság bíráskodása alól büntető ’s rendőri 
tekintetben. S o m s i c h (Baranya): Zalamegye követének e s -  
küttszékek iránti indítványa itttárgyalásbanem  vétethetik, mert 
már elhatároztatott a’ munkálat lső § b a n ,h o g y  a’ városok a’ 
köz törvény értelmében igazgatandók, ’s ha az esküttszékek tör
vény által behozatnak, magában fog értetni, hogy a’városi ha
tóság is esküttszéki alakban fog ítélni. Itten tehát az esküttszé
kek m egem lítésének helye nincsen; hanem szóló a’ szakaszt 
m ég egy ponttalkivánnábővittetni,mellybe foglaltatnék, hogy  
a’ nagyobb vétkek fölötti ítélés kivétetik a’városi hatóság ke
zéből (hangok: nem szükséges, mert a’ városi hatóság a’ köz
törvény értelmében itél ’s csak azon yétkek fölött, mellyek fö-« 
lőtt eddig Ítélt). Gr. F o r  gá;c h (pozsonyi kápt. k.): A’ privi
légium  fori-t épségben  kívánja tartatni. S e b e s t y é n ( V e s z -  
prém m.): az egyháziakra a’ világi bíróságot küldőji nevében  
kiterjeszti. S c h n é e  L. elnök; Még többen lévén följegyezve, 
a’ mennyiben az idő már későre jár (épen  kettőt ütött az óra), 
a’ tanácskozás folytatása következő ülésre halasztatik.

XL HL k e r ü l ,  ü l é s ,  január 24kón. Elnökök: I n -  
k e y Zs. (S o m o gy )’sL ó n y a y M. (B ereg);jegyzők: S z e n t -  
k i r á l y i  M. és A s z t a l o s P á l ;  tárgy: hitelesítések. In k e y  
Zs. elnök üdvözli a’ rendeket a’ hét első napján, mellyen az 
elnökséget szeren cséjét van v in n i; azonkívül a’ honosítás 
tárgyában kelt határozatot hitelesítés végett bemutatja. L é 
ny a y M. bemutatja az örökváltság tárgyában kiküldött v á -  
lasztvány névsorát; S z e n t k i r á l y i  M: szinte bemutat egy  
üzenetet gr. Schm idegg országgyűlésre m eg nem lelt hiva
tása iránt, mellybe A s z t a l o s  Pál (Mármarosm. k.) báró 
Iloreczkyt is, mint ki szinte m eg nem hivatott, beigtattatni 
kéri. A s z t á l o  s P. jegyző olvassa az üzenetet a ’ magyar 
honosításról, és külföldiekről szóló törvényjavaslat felől s 
a’ tjavaslatot ugyanezen tárgyban. S z e n t k i r á l y i  M. Az 
I 7 9 0 k i magyar országgyűlés hajlandó lévén Erdéllyel eg ye
sülni, azért alkotta azon törvónyczíkket, melly szerint a’ ki 
Erdélyben m eghonosul, Magyarországban is honosullnakte- 
kintessókíós viszonta’ ki Magyarországban honosittatik, Er
délyben is honosított legyen. Igaz u gyan , hogy mi a’ múlt 
országgyülésennem  csináltunk indigenát, de a ’ legközelebb  
lefolyt erdélyi országgyűlés teremtett vagy harm inezhatot; 
azért szóló a’ szerkezetben kimondatni szeretné, hogy a’lio -  
nosodni akaró akkor is honositottnak tekintessék, ha a’fölté— 
teleketErdélyben teljesítene ’s annyival inkább tétessék belé, 
mert a’ törvényhozási utoni honosítás más tulajdonságú , ’s
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mindig kivételnek tekintethetik. Ezen indítvány elfogadta
tott. —  Történt a’ törvényjavaslat i6dik §ig több szerkezeti 
módosítás, de a’ mellyek fölötti vitatkozások semmi különös 
érdekkel nem bírván, annak közlését szükségtelennek tartjuk; 
a’ törvényjavaslatot, midőn annak hitelesíttetése befejeztetni 
fog, különben is közlendők lévén , mellyből mindenki me°' 
fogja láthatni, mikép intézkedtek az ország rendei annak el
hárítására, hogy hazánk jövendőben külföldi csavargók me
nedéke ne legyen.

E lő  1 eg  e s : A’ jan. 25ki országos ülésben a’ kií. és 
rendeknél felolvastatván a’ közös teherviselés tárgyában át
hozott főrendi válaszüzenet, a’ rr. hitelesítéshez fogtak, melly- 
nek során a’ követigazolási választvány tudósítására kelt ren
di határzat és üzenet, —  a’ bánya-törvénykönyvre adandó 
kir. választ sürgető felírás, ’s végre a’ honosítási, és külföl
diekről szóló törvényjavaslat és üzenet tárgyaltatott; melly 
utóbbinak vitatása közben a’ horvátországi követ arroganti- 
ája miatt heves kikelések történtek; az egész törvényjavaslat 
hitelesítése ezen ülés folytán be nem fejeztethetvén folytatása 
a’ január 28ki országos ülésben vétetett föl.

A’ január 29kei rendi országos ülésben a’ honosítási 
t.javaslat II. fejezete a’ magyar honpolgárság elvesztéséről 
’s a’ III. fejezet a’ külföldiekről hitelesíttetett. Ugyanezen il
lésben hitelesíttettek a’ gr. Schmidegg Kálmán ’s b. Horecz- 
ky Antalnak országgyűlésre meg nem hivatásuk tárgyában, 
’s végre a’ mutatkozó Ínség elhárítása kérdésében kelt üze
netek ’s fölirási javaslatok.

BUDAPESTI  NAPLÓ.
H i d e g v an! de azért a’ Dunán még javában uralkodnak 

a’révészek, erős tanúságot tevők arról, hogy az ember az idő
nek is parancsol okkal, móddal, ha különben lehetlen volna még 
úgy is, hogy csúffá teszi a’ természetet. A’jótékony természet e- 
léggé iparkodottá szüzválluság megőrzésében, ámde conser- 
vativtacticáját leszavazá a’ révészi és hidvámosi oppositio meg
törvén az adómentesitő jeget, szétrombolván palládiumát a’ pri
vilégiumnak , annyira, hogy még a’ szabaditékihoz nevetségig 
ragaszkodó burgert is az ellenzék hajójába ülni kényszeriték, hol 
számára sem szabad a’vásár,hacsak diját busásan me°-nem fize
ti. Csodálatos, hogy a’ tanács—e’tisztelője a’ fönálló rendnek— 
hatalmas óvásával közbe nem lép, miután nemcsak z s i d ó b ő r-  
r e  megy a’ komédia! Az urbamtásban azonban szörnyű haladást 
tőnek a hajósok, mintha csak soha egyetlen g’ermán lanof spm 
olvastak volna. E’ hanyagságot méltín restell,éti a’ X 4  ”  
rőtbe,“ melly lapjaiban bolondtornyot á l l í t o t t ,  hova saját i- 
détlen gondolatit kötözi. —

E’ napokban a’ király-utcza egyik legnépesb helyén fé
nyes nappal egy óratokmüvest boltjában agyon szurkáltak.Á’tet- 
teseket mindeddig nem nyomozták ki.

Mennyire terjednek a’ proletáriusi népségek communisticai 
merényei, következő példából kiviláglik. Bizonyos derék úri em
berhez belép egy nagyszakállu divatosan öltözött java korbeli 
vendég és szól: „uram! én kitanultam tiz iskolát; juratus korom
ban minden verekedésnél megjelentem,miről a’testvérváros mé
szárosainak bizonyítványait fejemen hordozom ; — az ügyvédi 
vizsgálaton szerencsésen átúsztam, miképen erről adósságim 
miatt letartóztatott diplomám kezeskedik; több megyét szeren
csés kártyaüzlettel bejártam, tisztességesen fogadtak mindenütt, 
mit az is tanusit, hogy emlékül majd minden helyről viselek ol
dalbordáimon egyegy horpadást,szedteket az utczakövezeten,ho
va t. i. kikirakták sátorfámat; Pesten legalább is tiz váltóhamisi- 
tási perben tanúskodtam jó pénzért, sőt a’dolgozóházban is gya- 
rapitám néhány hétig tudományimat: és mégis ennyi tapaszta
lás után illy megrakott fővel sem érdemelhettem annyi figyelmet 
a’status részéről, hogy a’városi utczán négyesfogattal roboghat
nék végig, otthon pedig pamlagon nyújtózva kényelmes gond- 
falap álmodozásokban húzhatnám ki a’ napot, hogy ekként me°- 
takaritott erővel az éjeket csupa gyönyörben tölthetném, miké- 
pen az Icaijában igértetik. Láthatja tehát uram, hogy illy mos
toha statusba egyebet nem teheték, mint szövetségi kötve 
kenyeres pajlasimmai üzenni a’ status-quonak, de csupa 
békés utón, mint korunk szellemé Igényli, erőszakhoz csak akkor 
folyamodván,ha valaki kijegyzettink közöl vonakodnék azon adót 
lefizetni, mellyre állapotunk jogosít, me ly a’ kényelmes semmit
tevő élethez a’ status vagyonosaitól igazság szerint követelhető, 
íme! uram, ismeri politikai elveimet, életem hű lenyomatát; — 
méltóztassék vagy 20 pengő forinttal járulni beszerzendő va
gyonúnkhoz.“ A’ fölszólított nem lévén ábrándozó, sem nyulszi- 
vü, kurtán utasitá el a’követelőt, engedelmesség megtagadása 
esetében asztalán heverő pisztolyai hatalmára hivatkozván. ’S a’ 
kurta válasz nem hangzott el siker nélkül, Qj

T  Ö I I V É  i \  Y SS A T  Ó S  Á G O K.
K ő v á r-v id é k  N.Somkűt január 14. A’ hongyülés 

bevégzése után ma nyílt meg először törvényhatósági tere
münk köztanácskozásra. A’ tárgyak életbevágó ’s kövefke-= 
zőleg mindenki figyelmét nagyszerűen igénylő fontossága 
nemességünk szokottnál nagyobb számát gyiijté öszsze, kik 
feszült figyelemmel és a’ napi kérdésekhez illő komolysággal
várták közeledni a’perczet, mellyben a’ múlt fáradalmak ered-
vényeül az egy éven túl tartott hongyülés minő sikert mutat
hat föl annyival is inkább, mert a’ többi hongyülés tétemé- 
nyei meddősége önkénytelenül is apathiát gerjeszte több ha
ladni kívánó és az igaz ügy szerelmétől lángoló hazafinak lel
kében.—  Elnökünk lelkes élőbeszédében újévi kivánatinál 
előadá a’ jelen közgyűlés teendőit, megemlilvén; mikép a- 
zon törvények, mellyek kihirdetése mai napra czélul tűzetett 
ki, mind annyi kegyjeléül tekinthetők fels. fejdelmünk atyás
kodó gondoskodásának,ki iránt különösen azért, hogy jelen

[ törvényeket édes anyai nyelvünkön, mellyekben annyi visz- 
szaemlékezés olly biztos alapja rejlik a’ szebb jövendő re 
ményének, megerősíteni méltózlatott. A’ nemes rr. hálás 
tisztelettel hódolnak fels. fejdelmünk kegyelme előtt. Nagy
szerű volt látni még a’ máskor közönyösnek ismert arezo- 
kon is az öröm és remény földerülésit, mit azon tudat éb
resztő: hogy legszebb ereklyéink egyike újra birtokunkba 
jutott, ’s azt ú j r a  magunkénak mondhatva,mit eddig Lázi kö
rünkben olly édesdeden ápoltunk, most köz politikai éle
tünkbe átszivárogtatva is azt közöröm közt fogjuk zengeni.—  
Ezután kibirdettetének a’ közelebb lefolyt hongyülésen hozott 
törvények ’s ezek közt az ujonczállitásrúl hozott törvény é- 
letbeléptetése a’ leendők során elsőhelyre tűzetvén ki a’ már 
ez előtti napon tartott conferentiában az ujonczállitás keze
lés-módja fölött történt tanácskozások végeredvénye itt új
ból vitatkozási tárgygyá lett. Ismérve a’ nemes rr. a’ vidéki 
ujonczképesek állását, helységek népességit, viszonyait egy 
olly helyes kulcsot állapitának m eg, miszerint mindenki a- 
ránylag a’ közterhekben részesülvén, törvényellenes meg- 
terheltetést senki ne szenvedjen. A’ vidék 90 helységeire, 
mellyek terjedelműk és népességökre nézve igen különböz
nek egymástól, csak 81 ujoncz lévén kiróva, ezeket a’ na
gyobb és terjedelmesb helységek egyenkint, a’ kisebbek két, 
sőt három helység öszszesilve egyet állítanának elő. —  A’ 
törvény járásonként végbehajtására tekintélyes meg nem 
vesztegethető egyebekből álló öszszeiró és sorsvonaló bizott
ságok neveztettek ki, mellyek is a’ kétségest ’s nem remény
lett eseteknél a’ k.főkormányszéktől kimerítő utasítással lát
tatván el, a’ gyűlés utáni napon pedig egy helységben a’ 
nemes vidék notabilitásai előtt sorsvonás is történt mintegy 
mintául szolgálandó a’ többi járásban történendő sorsvo
násokra. —  Ki az ujonczállitási eddig divatozott nemcsak 
inhumanus, de valódi baromi bánásmódot látta, lehetlen volt 
az emberi nem illy borzasztó alásülyedtén vérkönyeket nem 
hullatnia,midőn saját embertársát büntettlenül elfogatva meg- 
kötöztetve bírák ebbe állították, mig társai, kiket hasonló 
sors érhetendett, a’ sikerült veszély után jó hangulatba he
lyezve mosolyogva nézték nyomorult társaik szerencsétlen- 
ségit. Ki tudná kiszámítani az ebből eredt viszszaélések hosz- 
szu sorát, melly sok családapát hátralevő életében végső ín
ségre juttatott, ’s most midőn az uj törvényt’s a’ főkormány- 
széki utasítást olvassuk, mellyekben minden kezelőnek hatás
köre ki van szabva,’s melly által lehetetlen bármi szin alatti 
kedvezésből viszszaélésnek történnie, csak tisztelet és há
lával ü dvöz  ö 1 h e t j ük az uj törvényalkotóit, —  kik bölcs 
tapintat által annyi nyomor és s z e n v e d é s n e k  vették e- 
lejét. A’ nép, mellynek vállait e’ teher nyomja, reményünk 
fölött ki van békülve sorsával, megértvén azt: hogy egy
részről a’ törvény iránti engedelmesség, más részről a’ fe
jedelem iránti kötelesség mindenkit egyaránt kötelez; talál
tatnak ollyanok, kik a’ nép bizalmát bírva népszerű előadá
saikkal, mellyek hatásukat ritkán tévesztik, sorsa kibékité- 
sére igen nagy befolyással vannak.— Jelenleg az öszszeiró 
és sorsvonató bizottságok jásásonkint működvén a’ sorshu- 
zandó egyedek iránt Kolozsvárra utasittatnak katonaképes
ségük iránt vizsgálat alá jövendők.

Egy indítvány történt jelen gyűlésen, melly kivált a’ 
most újból alkotott magyar nyelvről szóló törvényt tekintve 
különösnek tetszik, de a’ józan ész tanácsát követve practi- 
ous az: hogy a’ számosán besereglett oláh ajkú nemesség
nek a’ hozott törvények nyelvükön megmagyaráztassanak. 
Mirenézve egy ernyedetlen hazafiságáról isméretes ’s azért 
közszeretet és tiszteletben álló tisztviselőnk kinyilatkoztatá, 
mikép szeretné, ha minden, ki e’ teremben jelen van, ismer
né a’ tanácskozás nyelvét, mellyet épen e’ hongyülés törvény 
álfái örökre és biztosan megalapított, mert mindaddig egy
ség e’ hazában nem reméllhető,mig a’ különböző érdeket egy 
nyelv,egynemzetiség egybe nem fűzi. Jól esett mindenkinek ezt 
a’loyalitásáról ismért férfiútól hallani’s kevés volt,ki az előadó 
véleményét egész terjedelmében magáénak nem ismérte vol
na el, mind a’mellett a’ rendek a’ köznemességet is az öröm
ben részesíteni akarván a’ hozott uj törvények élő nyelvükön 
megmagyaráztattak. —  A’ követszámoltatást jelen gyűlésről 
elhalasztván, hihetőleg a’ tisztujitásról hozott törvények élet
be juttatásával, mihez nem sokára alapos reményünk van, fog 
szőnyegre kerülni. Rend .  lev.

Rév-Komárom, január 4kén: Egy idő óta városunk 
nevezetessé lön e’ honban és honon kívül; de fájdalom! híré
hez nem a’ korrali haladás képzete, hanem a’ tespedésé,—  
nem édes viszszaemlékezós örökzöldje, hanem borzalom és 
nevetség tárgyává létei szúró tövisei füzetvék. —  És meg
kell vallanunk,ez események magvát mimagunk szórtuk szét ’s 
gyökerei a’ történteknek legközelebb is ferde irányt vett po
litikai mozgalmink kövér földében tenyésznek, — Hol a’ pol
gárság a’ szellemi érettség bizonyos fokára jutván fel, a’ 
törvényesség ’s méltányosságroli helyes felfogással állását 
jogaival öszszehasonlitni képes, ’s igy az igazgatás elavult 
módján, vagy az oda csúszott viszszaélésekeni változtatásra, 
szóval boldogabb helyzet kivivására szellemi képzettsége

mértékéhüz képest önmagától ösztönoztelik, az illy minden 
jó és nagy iránti fogékonyságot ’s igy egészséges lelki álla
potot tanúsító jelenet szemlélésén a’ józan haladás barátja 
csak tiszta benső örömet érez; d e lid  a’ természetes kifejlő- 
dést már egyes önhaszonkereső izgatásai fogták fel ’s a’ pol
gárság nem fontolva meg a’ más ál al ebbe tolt czél minő
ségét, bizonyos látszatos haszon hiú csillogási színétől elva- 
kittalva, magát eszközül használtatja, sőt a’ szükséges érte
sítésekhez erejét,szavát,nevét is oda kölcsönzi,’s midőn igy az 
öszszes polgárság nevével köz-igazgatási elvek és gyakor
lat nélkül minden feruilló,legyen üdvös vagy kárhozalos,meg- 
lámadtatik ’s felforgattatni czéloztatik, ott valamint az értel
mi képzettség csak felületes, úgy nemcsak korszerű haladás
ról szó nem lehet, sőt a’ hasznos vagy szükséges tudnivalók 
megismérhetése akadályozva lévén, tartós zavar és rendet
lenség magvai plánláltalnak szét hoszszabb időre.

Ez volt képe városunknak az l S4 Gik év elején végbe
ment lisztujitás előtti napokban ; megtámadtatott leginkább 
az értelem ’s az „öszszes polgárság“ kedvét a’ tanács és 
tisztviselők irányábani rokon-vagy ellenszenv, ’s azok elle
ni nyilványos kikelések föltételezték.—  De a’ tisztujitás után 
sem változtak ezen viszonyok,mellynek folytán, minthogy a’ 
magán-érdek szinte közeszméül tekintetett, amazt tökéletes 
diadal is koronázta. —  Ugyanis a’ mint egyrészről az „ösz
szes polgárság“ kiválasztottánál küldöttség küldöttséget ért 
tanácsnokság és városi kapitányság felvállalásáért, más rész
ről a’ közhivatalban megőszült előmehetésének vihatlan gá
tok tétettek ebbe ’s a’ polgárság békésbjei, kik a’ zavargás
ban higgadtabb véralkatjok, tapasztaltságuk ’s belátásuknál 
fogva részt v e n n i  átallották, vagy polgári diszöltönyt nem 
vettek fel, a’ befolyásból teljesen kizárattak. Eredvénye lön 
pedig a’ tisztujitásnak: két tanácsnok, szószóló és haunagy 
választása, különösen központosult az „öszszes polgárság“ 
osztatlan bizalmas. F.tanácsnokká és kapitánnyá választa
tásában, ki jelenleg országgyűlési első követünk is, valamint 
népszószólóvá,be sem várván a’ szokott kijelölést, B.L. k ia’ 
„közpolgárság“ vezére volt, köz örömmel kiáltatott ki.

E’ tisztujitást illetőleg azonban lehetlen volt azon álta
lányos óhajtásnak fen nem maradni keblünkben: vajha az il
lető felsőség azok kinevezésében, kik a’ polgárok közti ha
sonló viszonyok kiegyenlítésére, jelesül az illy politikai ünnep 
megtartására fels. urunk személyében kiküldetnek, a’ helyi 
érdekek, szokások, jellemek isméretére tekinteni méllúztat- 
nék, hol különösen a’ megye alispáni székében a’ miénkhez 
hasonló erélyű , egyenességü, igazságszerető férfiak ülnek. 
Az egyenetlenség forrása pedig az „öszszes polgárság“ di
adalával, hihető míg egymás magánczél is azon köznév ál
tal vezére részére ki nem vitetik, a’ tanács és polgárság közt 
koránsem merittetelt ki; buján tenyészik a’ bizalmatlanság 
szorgosan táplált növénye, sőt dús gyümölcsöket érlel, mii
lyenek például a’ legközelebbi hid-leszakadási catastropha 
és a’„bagázsia fen akadt“ féle országhirü baklövés.

Követeink felől, kiknek megválasztásához olly kitűnő 
lelkesedése csatlakozott az „Öszszes po lgárságnak  ’s mel
lettük több jeles szorittatott háttérbe, hogy sok üdvöst fog
nak mind közönségesen a’ kir. városok, mind közvetlen vá
rosunk érdekében életre hozni, jogosittatunk a’ legvérmesb 
reménynyel táplálkozni annyival inkább,mivel egyike a’ fel
lelkesült választóknak, olly kijelentést tett a’ városi elegy il
lés színe előtt, miszerint ha az Komárom városa követe le
hetne, kit ők akarnak, dicsősége lesz nemcsak a’ városnak, 
hanem megyénknek ’s egész bonunknak is, a’czél pedig azon 
bizonyos numericus többséggel, melly mind a’ kétkövetm eg- 
választásban egyenlő v o lt, eléretett.

A’ többi polgárság irányábanmindazáltal a’ választó u - 
rak igen kevés loyalitást’s annál többet tanúsítnak részükről 
ép azon autocraticus irányból, melly ellen állítólag harczol- 
nak, például midőn M. G. tanácsnok a’ közpolgárokat is része- 
slttelni inditványzá a’ követválasztásban, ez eszme mint kár- 
hozatos, nagy ellenszegülésével találkozott a’ kültanácsnak, 
sőt midőn az ezt csakugyan megrendelő kegyelmes leirat fel
olvastatott, arról: elfogadják é? nem pedig életbeléptetéséről 
tanácskoztak sok időig. Hanem győzött e’ képzeltakadályon 
is a’ mesterkedés, a’ mennyiben kész nevek osztattak ki az öt 
részre felosztott egész polgárság nagy részének, azok nevei 
kik az egyenruhás őrsereg tagjai lévén, őrnagy ur iránti vak 
engedelmességök kétségtelen volt. Flectere si nequeo superos 
Acheronta movebo. A’ mint az eljárás után egy a’ követségre 
kijelöltek közül L. I. kültanácsnok nevét szavazó szekrényről 
leszakitá.— Megemlittetett fönebb a’hidleszakadás, mi miután 
épen a’ nemzet féltő kincse,szeretett kir. helytartónk, most ná
dorunk fogadtatásakor történt, külső országok figyelmét is ma
gára vonta. A’ közvélemény nálunk eltávolithatottnak hiszi e’ 
szerencsétlen esetet, ha a’ népnek a’ hidra öszszetódulása a- 
zok által,kiknek hivatalköréhez tartozik a’ rendőri felügyelés, 
czélszerü intézkedések által előzőleg gátoltatik. De mikép kö
vetelhetni az illyesekkeli bibelődést, hol a’ kapitánynak, szó
szólónak ’s városi hadnagynak alezredesi, őrnagyi és segédi 
gazdag egyenruhában a’ városi négyes fogatú kocsin, a’me-
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net élén kelle diszelgeni; sőt azt sem hiszik nagy befolyású 
oknak) miszerint azon első négyes fogat a Ind \ egenel kei esz 
tül fordittatolt, hogy más kocsi által, míg az egyenruhás osz
tály oda érkezik, meg ne előztessék’s igy a’nép öszszetódulása 
elősegilteték.Lehetetlen ezek folytána’tanácsnak ezen politikai' 
viszályokat előző úgy ezek közti magaviseletéről kérdést nem 
tenni: föllépetté erélylyel ha a’ mozgalom iránytévesztettnek 
mutatkozott,azt rendes folyamba vezetendő,vagy nem vezette é 
a’ polgárokat, felfogva a’ kor intésit előre,rendeltetésük eb
be? Ez egyik sem történt. Igaz a’ fönebbieknél fogva polgá
raink ezen viszálkodásit nem is lehet a’ rendes értelmi kifejlés 
következvényeül tekinteni,de minden esetreteendőji közé tar
tozott volna az elöljáróságnak aztkorszerüintézkedéssel előzni
meg; mert reformra szükségünk volt, csakhogy az közérzet 
szülötte, rendszeres, nem pedig nepoticus, nem külön nemzeti, 
vagy vallási érdekből eredő vagy egyenesen ezekben határo
zódó lett legyen. Valamint párthoz tartozni annyi mint magá
nak bizonyos feladatot tűzni Id’s ezmindig komoly,gondolkozó 
elmére mutat, úgy a’ hol a’párt csak egy személyben közpon
tosul ’s ezt mellékes nézetek vezérlik és mi ennek szolgáivá 
lettünk, magunkat csak lealacsonyítottuk ’s c’ mellett a’ köz
ügyre nézve felelősekké is lettünk. Többen.

ív Ü L F Ö L í>.
SPANYOLORSZÁG. Jan. 5kei congressus ülésben i- 

parkodék Benavides ur sok elmeéllel kimutatni, miszerint 
Salamanca ellen vádpernek helye nincs. Ugyanazon értelem
ben szólt Escosura, mire Pidal bizonyitá, mikép Salamancát 
semmi esetre nem lehet gyanumentesnek tekinteni mindaddig, 
mig biróilag ollyannak sem ítéltetik. Pidal nyilványitá, mi
kép bizonyos, jól értesült kútfőből hallá, hogy a’ királyi ház
tartásimaradékot illető ügyben Salamanca kezeibe 25 millió 
reál folyt legyen. Salamanca felugrók ’s ezen állítást rágalom
nak nyilatkoztatá, hozzátevén: „kivánok ünnepélyes megitél- 
tetést,hogy vagy engem húzzanak akasztófára,ha megérdem- 
lem, vagy Pidal ur rágalmazónak bélyegeztessék.“ Erre Ie- 
irhatatlanul zavaros föllépés következett, számos követ heve
sen lármázott’s hadarászott, mig mások: „rendre, rendre!“ 
kiabálának. Az elnök ismételve rendet ajánlott és Salamanca 
folyíaíá megjegyzéseit, mondván, milly súlyos dolog az, hogy 
ő csupahirek folytán vádollatik’s adatik fel. Hirtelen felkiál- 
ta: „nem beszélhetek többet“ — ’s ülésére viszszaesett (a ’ 
minthogy is már egyidő óta gyöngélkedelt).Pidalmost han
gosan felszólala: „beszélni akarok!“ mire nagy lármazaj e- 
melkedett. Az elnök megjegyzé, hogy Salamanca mégnem 
végezte beszédét’s ezt folytatni akarja, mig Salamancát kör
nyező követek kijelenték, mikép ő roszszul van ’s nem képes 
beszélni. Pidal a’ szószékre lépvén kinyilatkoztatá, miszerint 
állítását a’ 25 millió real iránt nem fogták fel helyesen. E- 
rős zűrzavar közt még folyvást beszélt a’ kamrában, mialatt 
Salamancát barátai, kik,a’ mint látszék, öszszesen nagy fel
indulásban voltak és számosán közülök kiáltának: „ez gya
lázat! rágalom!“ karjaikon vitték ki a’ teremből. Eltávolítása 
növeszté még a’ forrongást ’s csak lassanlassan tért a’ nyu
galom ismét viszsza ’s Pidal ujitá magyarázatait, midőn Za
ragoza fölkelt’s Pidalnak menve kiáltá: „ez alacsony rága- 
lom!“ Uj zűrzavar, mig az elnöki harang ismét némi csendet 
eszközölt. Ekkor Pidal kijelenthető, miszerint a’ 25 millió re 
al felőli állítást tisztes személyektől hallá ugyan, de azt csak 
mint hirt, mellyre felvilágosítás szükséges,emlité meg’s vele 
épen nem akart vádképen föllépni S a l a m a n c a  ellen. Az 
ülés hét órakor legnagyobb ingerültség közt oszlottéi. A’to- 
vábbi tanácskozás e’tárgyban jan. 7kére halasztatott. Ekkor 
a’kiváncsi közönség karzatokra tódulása még nagyobb volt 
mint 6kán. Az elnök azonban tüstint ülés-megnyitás után Sa-

15ik szám.

lamanca azon jelentését közié, miszerint daczára legnagyobb 
óhajtásának sem vehet részt az ülésben, mert betegség sze
gező őt ágyhoz. A’ botrányok folytatása tehát elmaradt. Most 
Gonzales Bravórafüggeszték mindnyájan szemeiket. A’ szó
lássor rajta volt. Salamanca közlésiből ugyanis a’ Buschen- | 
thal féle pénzügyben bebizonyult, mikép ez i844k i tavaszkor 
az akkori tengerészminiszterrel Portillóval egy szerződvényt 
kötött, mellynek erejénél fogva leköté magát a’ kormánynak 
gőzösvásárlásra azonnal 500 ezer piasztert kész pénzben 
adni, mi helyett utalványokat a’ statusbevélel különféle ágai
ra valanyerendő. Noha pedig Buschenthal egy üllért sem fi
zetett, hanem csak hoszszas időhatárokra szóló átíratásokat 
adottbe,a’tengerész miniszter mégis egy nyugtatványt szolgál
tatott ki számára történt kész pénz-üzetés iránt ’s egyszer
smind kormányi utalványokat adott neki. Ezeket Buschenthal 
azonnal pénzzé tudta tenni. Midőn azonban Portillo utóda 
észrevette, hogy Buschenlhalmitsem űzetett’s a’ szerződvényt 
érvénytelennek nyilatkoztatta, utóbbi vonakodott az általa ki
bocsátott átiratások fizetésétől. Láthatni, hogy a ’ felelősség 
ezen gyalázatos nyerészkedés miatt a’ miniszterségre há
ramlik, mellynek tagja Portillo ’s elnöke Gonzales Bravo 
voltak. Ennélfogva nagy feszültséggel várták a’ congressus- 
ban az utóbbi által teendő felvilágosításokat. Azonban Gon
zales Bravo nyilványitá, miszerint őt fontos okok tartóztat
ják a’ nyert szó-használástólviszsza. Erre azon kérdés fölött 
szavaztak: vájjon a’ Salamanca elleni vádat a’ congressus fi
gyelembe vegye é ’s egy külön bizottsághoz utasítsa? Emlí
tettük már, hogy a’ kérdés igennel döntetett el.

Esparterojan. 12kéna’ miniszterelnöknél, hadminisz
ternél ’s Madrid tartományi főkapitánynál látogatást tőn.Más 
nap a’ senatusban jelent meg , letette az esküt ’s helyet vön 
Baylen herczeg mellett. Miután várták őt, ennélfogvást a’ 
karzatok zsúfolásig tele voltak emberekkel. Ülés végével 
Narvaez Esparterohoz rnenvén, mind a’ két tábornok egyí- 
dőig kézfogva barátságos beszélgetésben állt egymás mellett. 
A’ palota előtt töménytelen kiváncsi sokaság volt öszszegyül- 
ve ’s midőn Espartero, hadsegéde Ventura Baraistegui kísé
retében az ajtón kilépett, csak nagynehezen juthatott az őt le
vont kalappal üdvözlő néptömegeken keresztül kocsijához. 
Midőn elhajtatott, a ’ kalapokat ismét lebegtették, de éljenki— 
áltás nem hallatszott. A’ herczeg, ki feketébe volt öltözve, 
kezével köszöngete.

Serano tábornok egy hajóhaddal láttatván el,a’zaffarini 
szigeteket, mellyekhez Spanyolország jogot tart, megszállotta 
’s neveiket azonnal spanyolra keresztelte.Sokan cselt szemlél
nek e’ megbízásban, miszerint Serano Spanyolországból eltá- 
volittassék ’s elvégül a’ philippinákra küldessék.

ANGLIA. Canadában ismét uj lázadásra készülnek elő. 
A’ legutóbbi forradalomban elvetett mag csírázni kezd.Papi- 
neau (főnöke azutóbbi zendülésnek) viszszatért ’s az európai 
járom alóli végképi szabadulás reményeit újra fölélesztette. 
Névszerint állítólag néhány leggazdagabb montreali ’s qué
beci lakos van az öszszeesküvésbe bonyolítva. A’ gyarmati 
kormány hallomás szerint kezére kerített egy titkos körlevelet, 
melly felvilágosítást nyújt az öszszeesküvés rendeztetése felől. 
Ezen felfödözés a’ koronapártot nagy aggodalommal töllé el.

Londonban az öngyilkolások napirenden vannak. Az 
öngyilkosak közül említést érdemel a’ gazdag baronet sir St. 
John Mildmay, ’s egy Brett nevű reményteljes fiatal művész, 
ki bizonyos Cartonnal az uj parliamentház freseofestései- 
re sikertelenül versenyzett.

Victoria királynő lebetegülése közeledvén, Simpson 
edinburgi tanár, a’chloroform feltalálója, rendeltetett legfen- 
sőbb kívánatra Londonba, szolgálatát maga idején a’királynő 
házi orvosával egyesítendő. Túlbuzgó angol és skót papok

kikelnek az altató szerek használása ellen az isten rendelte fáj
dalmaknál ’s névszerint a’ fenebbi alkalmaztatást egészen 
biblia-elleninek találják, miután Írva van: „fájdalommal szüld 
gyermekidet.“

OLASZORSZÁG. Jan. 9kei szicziliai(palermói) levelek 
szerintPalermóbanfolyvástnagy ingerültség uralkodott. 8—  
9ke közti éjjel számos elfogatás fordult elő’s hir szerint I2kén 
eldöntő események valának történendők, a’minthogy is való
ban zendülés ülvén ki, 50 egyed részint megöletett részint 
megsebesittetett.

Messinában jan. 6kánkezdődött a’ nyugtalankodás. Bi
zonyos boltajtó mögött egy ezélzatos feliratokkal ellátott kép 
tűnt fel s csalá a rendőrséget elő. Egykét, a’ nép előtt köz
szeretetben álló polgár fogatván el, ez csakhamar népcso
portosulásra ’s nagy ingerültségre szolgáltatott okot, úgy 
hogy elvégre katonaságnak felvont szuronynyal ’s álgyukkal 
kellett előnyomulni. Erre a’ nép az elfogott polgárok kibo- 
csáttatását sürgette’s a’nyugalmas lakosokat IXd. Pius élte
tésére kényszeritelte. Egyik csoportban, hol egy polgár ily— 
lyetén erőtetéseknek ellenszegült, lövést irányzottak reá ’s az 
ártatlan lélektelenül földre rogyott. Mindenütt katonai őrök 
állíttattak fel ’s a’ katonák több polgárt, kik a’ felhívó kiál
tásra nem válaszoltak, agyonlőttek. 7kén egész nap esett ’s 
ekkor természetesen minden ember lionn maradt. 8kán ismét 
komoly föllépések fordultak elő ’s mind a’ két részről több 
halott és sebesült maradt az öszszeütközés helyén. Palermo- 
ban a’ helytartó Majónál újév napon sajátos esemény történt. 
Katonai kormányzó Vial régibb idő óta ellensége Majónak, 
’s a’ legutóbbi nyugtalankodások alatt leggonoszabb ármá
nyokat szővén ellene: engedélyadásra akará csábitni Majót, 
mig Nápolyban legfeketébb színekkelfesté le őt ’stb. Majd 
mindazáltal, noha különben nem nagy lélekerő ’s éberség
gel b i r , meglehetősen viselé magát ’s Palermo népségét 
vérontás nélkül féken tartá. Újév-napon Majo Vialnak több 
személy jelenlétében szemére hányta cselszövényeit, zsar
noki’s önkényes cselekedeteit ’s a’ jelenet azzal végződött, 
hogy Vialnak haladék nélkül távozni kellett a’ palotából. A’ 
király ez utóbbi működéseit felfüggesztvén, másokra b izáa- 
zokat ’s Vialt Gaetába rendelé parancsnokul. Egy másik 
boszszantó esemény következő : Casa Acetoban, hol az an
gol consul is lakik, egy palermoit el akartak fogatni. A’ mint 
a’ házat jószerün kinyitni nem lehetett, ajtóbetöréshez fogtak 
’s ez alkalommal az angol követségi czimert nemcsak meg
sértették, hanem a’ földre is rántották. Az angol követ 
e’ miatt megboszszankodott’s elégtételt kért.—-Palermóból 
jan. I4keig ingerültséget hirdető tudósítások érkeztek. Szá
mos elfő gatásnak, mellyek 11 ’s 12kén történtek, általányos 
mozgás’s ingerültség lön következése ’s I3kán lázadás va- 
la kitörendő egész Szicziliában.A’ királyi hajók sergeket szál
lnának Nápolyból Palermóba a’ zendülés csilapitására.

Jan. l l  kei nápolyi hírek szerint Messinában jan. 6 ’s 
8kán csendháborító jelenetek történtek, mellyeket fegyveres 
hatalommal kellett elnyomni. Cataneában is ingerültség ural
kodott.

NÉMETORSZÁG. Nagy Baden hgségi második kamara 
12ik iilésébenZentner követ indítványt tőn egy általányos pol
gári törvénykönyv behozatalára valamennyi német statusban. 
Egy illyetén intézkedés szóló szerint az egységű öntudatot ’s 
ezzel a’ nemzeti erőt emelendné. Azonkívül rég érzeti szük
sége is ez a’ német statusoknak.

DÁNIA. Jan. 20kánKielbe épen a’ vasuivonat elindulta 
előtt egy gyorsfutár érkezett Kopenhágából azon tudósítással, 
hogy VIII. Keresztély király,herczeg meghalt. Január 19kén
reggeli C>'Á órakor vete véget a’ halál ez uralkodó életének

É  R T E  S  í  T  Ő. 1848.
26. Ilird e tv éu y ,

Mellyszerint a’ nagyváradi királyi kamarai 
uradalom részéről jövő I848ik észt. martius hó
nap 2dik (második) napján tartandó nyilványos 
árverés utján,tektes ns. Bihar megyében helyez
tetett ’s a’̂ fönebb nevezett kincstári uradalom
hoz tartozó e’ következő haszonvételek u. m.

lör Váralján a’ Peczén innen való részen 
a’ bormérethetés.

2or Az úgynevezett laporti lisztőrlő vízima
lom.—

3or Csakugyan Váralján a’ serfőzés és mé- 
rethetés. —

4er. Váralján a’mészárszék, vágóhíd, mé- 
szárosi lak és a’ marhák etetésére való istálló és

5 ör. A’kóser-csap szék,— jövő l848ik észt.

j  Nyilatkozat. Minthogy nézeteim és meggyőződésemmel ellenkezik Petrichevích Hor
váth Lázár ur rokon- és ellenszenvei mellett vak eszköz gyanánt küzdeni , ennélfogva a’ 
Morgenrőthe“ czimű napi lapnak a’ köztünk] szerződés által nekem IihL egymásutáni évre 

átadott vezetésétől önkéntesen, és fölszólitás nélkül viszszaléptem. Tartozom vele írói be
csületem és nevemnek a’ tisztelt közönséget e’ felől értesíteni,’s egyszersmind jelenteni: mi
szerint f. észt. január 29ke óta a’ „Morgenrőthe“ czimű napilap szerkesztését f-tettem.

P e s t e n , ' január 31kén 1848. Z e r i f i  Gusz t áv .

november Iső napjától számítandó három, foly
vást következő esztendőre a’ többet Ígérőknek a’ 
nagyméltóságu magyar királyi udvari kincstár
nak jóváhagyására haszonbérbe fognak adatni 

Mellybezképest a’ bérleni szándékozók a’ 
mondott napon V. Velenczén, délelőtti órákban 
a’kormányzó kamarai ügyvédi hivatal iróteremé- 
ben tartandó nyilványos árverésre,az 1 sőre néz
ve 12Ü pengő llnyj,—a’ 2dikra nézve 120 pengő 
ftnyi,—a’ 3ikra nézve 175 pengő ftnyi,—a’ 4ikre 
nézve 55 pengő ftnyi -  és az 5ikre lü pengő fo
rintnyi bánatpénzzel ellátva meghivatnak, hol is 
az árverési, úgy a’szerződési tőkéteket is jó e- 
lőrc mindenkor megtudhatni.—Kelt V Velen
czén, dec. 17kén 1847.

Ä  kamarai uradalom tisztsége állal. 3—3

25. H ird e t vény.
A’ nagym. m. k. u. kamara részéről közhír

ré tétetik: hogy folyó 1847/s. iskolai évre két, 
ugyanazon kir. kamarai bemutatáshoz tartozó, 
jelesen egy rendes nyolezvan pengőforintból ál
ló , és egy a’ szigeti kamarai alapítványt illető 
nyolezvanöt váltó forintból álló iskolai ösztöndí
jak ürültek meg, mellyek megnyerhetése végett 
az illető folyamodóknak következő föltételek tű
zetnek k i:

lö r ezen ösztöndíjak valóságos m. k. ka
marai szolgálatban volt, vagy jelenleg levő só- 
harmínczad-gazdagsági, bányászi vagy posta
tisztviselők fiai, vagy árváji részükre vannak 
rendelve. —

2or ezeket csak olly ifjak nyerhetik meg, 
kik az elemi iskolákból már kiléptek ’s a’ múlt 
184"/- iskolai évben jó erkölcsi viseletűk mellett 
a’ ludományokbanjeles előmenetelt tettek, azaz: 
eminentiát nyertek.

3or elkerülhetetlenül szükséges, hogy az

esedezők ehbeli folyamodványukat, és pedig az 
elsőért, a’ nagymságum.k. u. kamara igtató hi
vatalának ; a’ szigetiért pedig a’ mármarosi k. 
kamarai igazgatóságnál legföljebb f. észt. böjt— 
máshava (martius) utólsó napjáig bemutassák ’s 
azokhoz az illető ifjakat érdeklő lső és második 
félévi eredeti iskolai bizonyítványokat csatolják.

4er továbbá kívántatik: hogy a’ könyörgő- 
levelekben az illető szülék tulajdon szolgálatok 
idejét és gyermekeik számát hitelesen bebizo
nyítsák, melly utóbbi hiteles bebizonyítás gyám- 
atyáktól is a’ gondnokságuk alatt levő árvákra 
nézve szükséges.

5ör magában értetik: hogy ezen öszlöndi- 
I jakra, a’nem valóságos kir. kamarai tisztek fiai,
I valamint azok is, kik csak az elemi iskolákba jár— 
i nak, vagy nem jeles előmenetüek, nemkülönben 
! azok, kiknek esedező-leveleik a’ kitűzött határ
nap, elmúltával vagy pedig a’ kívánt eredeti is
kolai bizonyítványok nélkül nyujtatnakbe, szá
mot nem tarthatnak. ‘ 2—3

D u n a v i z á 11 ás : Budán , jan. 29kén 4' 4" 0 '' ' az 0 fölött.
Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y .  Nyomalik T r a t t n  e r - K  á r  o l y i  betűivel, uri-uleza 453 . szám.



P E S T

vasárnap február 6kán JELENKOR. I6ik szám 
1848.

Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. ,V J e l e n k o r  vasárnap, kedden es csütörtökön; a T a rs .i I ko d o pedig penteken, mindegyik minden Ízben egyogy íven. Előfizethetni helyben a’ szer
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattncr-Károlyi ház első emeleteben, egyeouit peclig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokra kiván- 

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

Előfizetni elkésteknek teljes számú példánynyal szolgálhat még a’ s z e r k e s z t ő s é g .
FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Előléptetés Mikép Iétesi ^ 

sük az örökváltságot általány osan ? O r s z á g g y ű l é s :  kerületi ta
nácskozások a’ város-rendezési választvány munkálata fölött; a’ honosi 
tási t.javaslat hitelesítése; előleges: k. k. leirat az adminisztrátori sé
relem tárgyában. Jelentés a’ k ö r b á l  határideje iránt. T ö r v é n y -  
h a t ó s á g o k :  rövid tudósítás Debreczenkőb)

K ü 1 fö 1 d. (Amerika , Anglia, Dánia , Olaszország )
Értesí t ő.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
A’ mn. magyar kir. udv. kamara az ujan rendszeritett 

viravai súmázsáló hivatalra F u r c s i k  János rniskolczi sóhi- 
vatali gyakornokot érdemesítette.

Mikép létesítsük az örökváltságot általány osan?
E’ kérdés egyértelmű azzal: mikép szabadilsnk fel a’ 

földet? —
Ügyeljünk a’történelre’s a’nemzetek példájára,igy sze

rencsések leszünk: okulni mások botlásain. —  Mindenben 
mindazáltal majomságig utánozni a’ külföldet,—  mint sokban 
úgy szólván szokásunk— nem tanácsos.

Szabad parasztok már Nagy Károly idejében ’s előtte 
léteztek a’ germánfajnál, de ezeknek leginkább csak sze
mélyszabadságukról emlékezik a’ történet,—  a’ föld, mellyet 
bírtak, majd örökös jogú tulajdonuk, majd különböző bér a- 
latti sajátjokvoltaz uraknak.

Francziaországban amollyan Moyses-veszsző féle csa
pással tőnek véget minden elavult ’s káros institutional Hlye
ién sorsban részesült a’ jobbágy ’s földesur közti viszony is, 
mellyet minden kárpótlás nélkül szüntetett meg az irtóztató 
forradalmi rendülés.

Angliában a’ győzedelmes normannak tulajdonává lett 
told kisebb haszonbérlők kezéből időfolytán nagyobbakéba 
jutott, amazok utóbb városokban az ipar és kereskedés mag- 
vát képezvén; ’s ezen haszonbéri rendszer, mellynek olly ár
talmas oldalát tapasztalak,’s melly ellen annyi nagytekintélyű 
szózat emelkedett, még most is fenáll a’ müveit Angliában ’s 
Irlandnak pusztító hydrájává lön, mert ott a’ kisebb haszon
bérlők a’ földesurak által elüzetvén, nem az ipar és kereskedés 
tűzhelyéhez— a’ városokba vonultak, hanem öldöklő boszu- 
val keblükben, kifosztott koldusokként megmaradtak előbbi 
lakaik szomszédságában,’s üldözik az uj bérlőt ’s volt uraikat 
egyiránt. Ezek ellen hozták a’mostaniparliamentben az ismé- 
retes kényszerbillt,’s ezek sorából Ítéltek azonnal hatot halálra 
a’ törvényszéki külön bizottságok. De feledé az okos Anglia, 
hogy gonosztevők vérével nem szerezhetni győzelmet az igaz
ságnak. —

Olaszországban a’ győztes nemzetek a’ földet régi bir
tokosainál meghagyván, az öszszes termeszlvények felét kíván
ták meg tőlök,’s ezen szokás áll fen mai napig. Lombardia ’s 
Toscanában mindazáltal a’ földesurak feleseik gazdálkodását 
előmozdítják, ők is járulván a’ beruházásokhoz.

Németországban, hol „sem köz,sem magánjogi tekin
tetben egység soha nem létezett,“ most is találtatnak ittott 
szabad parasztok, mint péld. a’ friesek, ditmarsok és tirolok, 
kik eredeti szabadságukat mostanig fentartották, melly hogy 
közös volt legyen a’ germán népeknél, Svéd- és Norvégor
szág bizonyítja, hol a’ parasztok külön országos rendet ké
pezvén, alkotványos befolyással bírnak politikai életükbe.

Másutt azonban, mint Mecklenburgban,még most is tör
vényes a’jobbágyok szolgasága,mig az ausztriai tartományok 
nagy részében a’ üdéinkhez hasonló úrbéri viszonyok ural
kodnak. Itt József császár engedte meg az örökváltságot, —  
melly is felső Ausztriában sok helyütt létesült, de többi tarto
mányban viszhangra nem talált, mivel szabad egyezkedésen 
alapulván, a’ földesurak szükkeblüségét józan ok nem törheté 
meg. —

Nassau egy különös, mulatságos fejezetet képez az örök- 
váltság évkönyveiben. Ugyanis fejdelme ismervén alallvalóji 
gyönge oldalát, kihirdetteté, mikép semmi földesur nem lehet 
kamarás, tanácsnok,vagy egyéb hivatalnok, hacsak jobbágyai 
meg nem váltatvák ’s ime csudák csudája! a’ hűbéri bilincsek 
nemsokára egész tartományban lehulltak.

A’ porosz kormány 18*21 ben bocsátotta ki ama rende
letet,melly az örökváltságot minda’kétfélrekötelezőleg mond
ván ki, nemsokára az egész porosz hazát szabad földdé vará
zsolta. A’ megváltás földbirtokban történt, melly a’ jobbágy
birtok egy harmadánál többre nem rúghatott, a’ jobbágy azon 
jogokban, mellyeketfőldesura ellenében addjgelő birt (péld. 
a’faizás) tovább is meghagyatván.Csak az idő,hitelintézetek ’s

a’ pénzügyi kormány takarékossága segilhetének az e rend
szerből eredt bajokon ’s hozhaták egyensúlyba a’ megzavart 
viszonyokat, miket elvégül általányos jóllét válla lel.

Badenben 1831 ben, Hanno Verában I833ban, W ürt- 
tembergben és Haszsziában l836ban  hozatott be szinte kö- 
telezőlegaz örökváltság, hol is a’ földesurakfolsógi jogai egy
szerűen eltöröltetvén, az ezek irányában létezett jobbágyi kö
telezettségek is megszüntettek,’s csak a’ magánjogi viszo
nyokból származott adózások váltattak meg.

Keleti Európára vetvén szemeinket, látjuk, mikép Gö
rögország és Szerbia sem nemest, sem urat, sem jobbágyot 
nem ismer; olt a’ löld tökéletesen szabad; valamint a’ török 
birodalom legnagyobb része is, noha még pasáktól zaklatott, 
de mégis szabadföldi! lakosok hazája, kivéve török Horvát
országot ’s Boszniát. —  Oroszországban a’ jobbágy igazi 
„földhöz tapadt szolga,“  kinek sorsa semmi esetre nem i- 
rigylendő. A’ czári jószándokot alaltvalóji helyzete javításá
ra folyvást gátolják az orosz aristokratia ellenkező érdekei.

Ez a’ vén Európa határai közt történt,mellyet mint más
ban, úgy a’ föld szabaddá tételében is meszszire túlszárnyalt 
az ifjú A m e r i k a .  És ha valaki kétkedik még közülünk a’ 
szabad föld jótékony hatásáról, utaljuk őt amaz oczeánontuli 
hazába, hol a’ politikai hatalom, gazdagság, jóllét, tudomány 
és művészet hasonló nagy eszmék valósulása mellett rövid i- 
dőn olly bámulatos fokra emelkedett.

Üdvöslétéről e’szerint,’s czikkünk cziménél fogva kér
dést sem teszünk, arra kívánván egyedül választ:

Mikép létesítsük tehát az örökváltságot? E’kérdés meg
oldása nagyon érdekes nálunk, főleg e’ pillanatban, midőn az 
országgyűlés hasonló feladattal foglalkodik.

Eddigelő többféle módot ajánlottak e’ czél—elérésre, 
kiki természetesen saját legjobb belátása szerint; de egyiknek 
nehéz kiegyeztetés, másiknak jogsértés kevés jognyeréssel, 
harmadiknak impracticabiliías ’stb. volt árnyékoldala.

Mindenekelőtt azonban az örökváltság legyen általá
nyos és kötelező erejű! Ha akarjuk, hogy a’ honnak polgárai 
legyenek ’s nem béresei, hogy a’ keblében született ember 
szabadság-bölcsőjének ’s lakának tekintse azt, hogy a’földet, 
mellyet verítékkel müvei, édes tulajdonának nézze,’s öröm
készen vigyen róla áldozatot a’ hon oltárára, végső csepp vé
rig ótalmazza azt ’s hamvai nyughelyeid óhajtsa; — ha akar
juk, hogy a’ nép erős és hűséges gyámola legyen a’ trónnak 
és fejdelemnek, jog és szabadság szent kapcsaival fűződjék 
a’ nemzethez,’s megtörhetetlen viszonyt képezzen vele e- 
gyült, szóval hogy a’ haza virágzása, jólléte, hatalma mie
lőbb azon fokra emelkedjék, mellyen azt szemlélni minden 
igaz magyar legbuzgóbb óhajtása, akkor az örökváltság ál
talányos, és kötelező erejű legyen !

Létesítési általányos eszközről gondolkozva, termé
szetesen annak adunk elsőséget mindenek fölött, melly a’ kü
lönféle érdekeket legczélszerübben ’s biztosabban kiegyen
líti, e’ mellett

1) Minthogy a’ megváltás czélja: könnyítés a’jobbágy 
sorsán, midőn a’ földet felszabaditni akarjuk, a’ jobbágy kö
telezettségét ne vegyük nyerészkedési számítások mérlegeid, 
mik amannak helyzetét mégtürhetlenebbé tennék.

2) De mivel könnyítés ’s haladásra törekszünk, azért 
a’ földesur jogait ’s járandóságit ne csorbítsuk, hanem keres
sünk ki helyes közvetítőt, hogy a’ csere méltányos, és igaz
ságos legyen.

3) E’ közvetítőt a’ körülmények és hely igényei szerint 
alkalmazzuk.

4) Minthogy a’ megváltás jótékony hatását az egész ál-
lodalomra gyakorlandja, méltányos, hogy ez is járuljon a’ 
nagy czél előmozdításához, mit egy országos hitelbank ala
pítása által legjobban eszközölhet.— Ezen főbb elvek bölcs 
’s legutolsó részletekig terjedő alkalmazása a’ törvényhozó 
testülettől függ. S. A.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
4 4 dik k e r ü l e t i  ül és ,  január 25kén. Elnökök: L ó- 

n y a y  Menyhért (Bereg); Inkey Zsigmond (Somogy); jegy- 
zők:Szab ó Miklós, As z t a l o s  Pál és S z e n t k i r á l y i  Mór. 
—  S z a b ó  Miklós jegyző a’ részek tárgyábani üzenetet hi
telesítés végett felolvassa. — • L ó n y a y M. elnök a’ katona
élelmezési országos választvány tagjait felhívja, hogy délután 
6 órakor a’ főrendi teremben jelenjenek meg tanácskozás 
végett. —

El n ö k :  Következik a’ honosítási törvényjavaslat to

vábbi hitelesítése. A’ t.javaslatnak 25. §a,mellybena’ külföl
diek földbirtok-szerzéstől eltiltatnak; és a’ 26. §. mellyben 
kimondatik, hogy a’ törvény ellenére földbirtokot szerzőknek 
szerzett birtokaik ellenük indított szóbeli per utján az 1830: 
15. ez. szerint részenkint is eladatván, azok ára az ország- 
pénztárába fizettetik: némi vitatkozást idézett elő. —  Bó n i s 
(Szabolcs) a’ 25. §. melly az ő indítványa folytán keletkezett, 
ellenkezik a’ határozattal; mert a’ 29. §ban kimondatik, hogy 
a’ melly külföldiek az 1715: 23. t. ez. ellenére szereztek és 
tartanak földbirtokot, az idézett t. ez. értelmében kibecsültet- 
hetnek ugyan, de az 1723: 64. t. ez. folytán a’ vett birtoktól 
mind a’hadi, mind a’ házi, mind az országos pénztárba a’ re -  
ájok aránylag vetendő adón fölül birtokuk vételárának száz- 
tóli egyét fogják fizetni, melly évenkint újabb száztóli egy- 
gyel növekszik: és mégis ezen szakasz értelme szerint a’ ki 
jószágot vesz,[elveszti azt.—  Ellentétben áll ezen kél eszme 
egymással. -—  K á r o l y i  István (Pest v. k.) ezen szakasz 
ellenkezik a’ ratio legissel, ő ezt módosíttatni kívánja; mó
dosíttatni pedig úgy,—  hogy minden viszony és körülmények 
közt haszon eredjen belőle az országra; mert ha igy marad 
’s külföldről akárki bejöhet,’s haszonbérben bármennyi jó
szágot tarthat, —  ha milliókat jövedelmezne is ezen haza, mi 
haszna, ha a’ jövedelem kimegy az országból. Az idegenek 
be fognak jóni ’s kifogják bűzni az ország jövedelmét. Ha
tárzónán és szigorúan akar szóló intézkedni; de egyszers
mind okát szerelné adni, hogy a’ törvényhozás miért volt olly 
szigorú, midőn ezen törvényt hozta.

Hunká r  (Veszprémin, k.): Igaza van Pestv. követének, 
itten szigorún kell intézkedni, mint telt már hajdan a’ törvény
hozás. A’ zsidók hajdan mindent bírtak az országban, révet, 
hidat, vámot, sőt a’ gazdagok leányit is csak zsidó vette el; az 
akkori pénzeken nincs a’ király vagy az ország czíme,hanem 
holmi bolond figurák. És mittett az ország ennek megakadá- 
lyoztatására? Törvényt hozott, hogy ha zsidó birja a’ vámot, 
senki sem fizet. Hlyen törvényt kell hozni most is. A’ tárgyalás 
alatti szakaszok megmaradtak tartalmi változtatás nélkül, csak 
a’ 26ik §ba tétetett, hogy e’ törvény ereje a’ kihirdetés után 
jószágot szerzendő külföldiekre értetik. A’ magyaroknak kül— 
földiekkeli,és külföldieknek egymásközli magánj ogi viszonyai
kat tárgyazó 3 3 ,34ik§§. helyett,azon viszonyokminólinkábbi 
megkülönböztetése végett egy uj szakasz készíttetett, melly 
következő: „Külföldieknek egymás közt és honfiakkal e’ bon
ban és külföldön kötött magánszerződésekből eredeti viszo
nyok elintézésére nézve rendeltetik: a) azon viszonyok, mel- 
lyek külföldiek által magyarokkal akárhol kötött magán-szer
ződésekből erednek, a’ magyar törvények szerint lesznek el
ítélendők; b) külföldieknek külföldiekkel kötött szerződéseik
ből keletkezett viszonyok pedig csak azon esetben fognak a’ 
magyar törvény szerint elítéltetni, ha az illető szerződések e’ 
honban köttetnek; c) midőn pedig külföldi külföldiekkel e’ 
hon határain kívül lép magán-szerződésre, melly fölött bírói 
intézkedésnek szüksége e’ honban áll elő: a’ viszony azon ál- 
ladalom törvényei szerint ítéltetik el, mellyben a’ szerződés 
köttetett, hacsak a’ szerződés alapjául más orszég törvénye 
nem vétetett; d) külföldieknek magyarok irányában szerződési, 
rendelkezési,és személyes képességük iránt fölmerült kérdé
sek, valamint szerződéseik érvényessége, a’ két hon közül a - 
zon bon törvényei szerint Ítéltetnek el, melly hon törvényei 
szerint azok leginkább megállhatnak.“ Bevégeztetvén ezen 
tárgy hitelesítése:

As z t a l o s  Pál jegyző: Olvasta az Ínség tárgyában kelt 
üzenetet, ’s folirási javaslatot, melly következő:

Felséges ’sat. A’ közelebb lefolyt évek szomorú tapasztalá
sai: midőn a’ természettől dús gabona-terméssel megáldott ha
zánkban a’lakosok az éhen-halás martalékai lettek; aggasztólag 
hivák fel az ország Rendéinek figyelmét.

És megfontolván, hogy bár hazánk gabona termése a’nép 
fogyasztási szükségét túl felmulja; mégis az éhen-halás feles 
számú embertársainkat ragadott el; — megfontolván továbbá, 
hogy más kültartományokban, méllyeknek gabonatermése a’ fo
gyasztást is alig födözi a’ nép az Ínséget csak a’ gabona ára 
magasabb állásában érzé.

Mindezek meggyőzék az ország rendéit: hogy azon szomorú 
események végokát az intézkedések hiányosságában kell ke
resni, és lehet föltalálni.

Ennélfogva, a’ mennyiben a’ múlt évek szomorú eseményei 
ez évben is megújulásának aggasztó körülményeiéi nem enyész
tek, sőt kimaradhatatlanok: jobbágyi alázatossággal járulnak 
felséged atyai kegyességéhez kérésükkel: hogy olly hathatós és 
eredvényes intézkedést tétetni kegyelmesen méltóztassék, hogy 
az ínséggel küzdő földnépe az éhenhalás borzasztó kínjaitólmen-
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tesittessék, kijelentvén, hogy a’mennyiben a’ végrehajtó hata
lom, e’ részbeni intézkedései olly akadályokra találnának, mel- 
lyeknek elhárítására törvényhozói intézkedések kivágatnának, 
— azoknak megszüntetéséhez járulni, törvényhozói kötelessé
güknek ismerik.

Fiuibizodalommal fordulnak tehát az ország rendei felsé
gedhez, bizton hivén és reméllvén, hogy az ínségtől és éhen- 
halástól újólag fenyegetett nép, felséged atyai kegyelmességé- 
nek kiforrásából gyors és sikeres segédemmel fogmegvigasz- 
taltatni, és megmentetni. Kik egyébiránt ’stb.

Kr a y  (Szepesmegye k.) Ismételve köszönetét mond
ván a’ rdeknek azon kegyességért, miszerint méltóztattak 
lépéseket tenni az ínség jövőrei elhárítása iránt, egyszer
smind kéri a’ rendeket: hogy méltóztassanak intézkedni, mi
szerint Szepesmegye tulnépesedettlakosival a’kincstári pusz
ták gyarmatosittassanak. Tudja ugyan, hogy a’ honosítási 
törvényjavaslatban van ez iránt intézkedés; de szóló nem a- 
karná azt attól föltételezni, hanem törvényczikkben rendel
kezni. L ó n y ay G. (Zemplén) Szepesmegye követének elő
adása folytán a’ fölirás 3ik pontjában meg nem nyughatik. 
Mondatik, hogy a’fenyegető veszélyt csak kiköltözés segít
heti. Azért azt onnan kihagyandónak véli. A s z t a l o s  P. 
(Mármaros). A’ veszélynek oka nem az idő mostohaságában 
rejlik, mert hazánk nem fogyhat ki olly hamar az élelmisze
rekből, hanem a’ kormányi intézkedésekben. A’ múlt évben, 
midőn annyi gabona vitetett ki az országból, a’ kormány 
csak akkor tiltotta meg a’ kivitelt, midőn már az aratás meg
történt. Azonban ezen tárgyban deputatio van kinevezve, ’s 
ott lesz helye Zemplénmegye aggodalmának.!? ón is S.(Sza- 
bolcs) Szepesmegye követének indítványát pártolja, miután 
a’ csángó magyarok iránt neki is van utasítása. B a c h o 
(Trencsény) megyéjére nézve szinte kér intézkedést.

H un  k á r  (Veszprém). Rudolf király alatt szinte ho
zatott törvény a’ gabnakivitel megakadályoztatásairánt, mii 
fölolvas a’ rendeknek a’ végett, hogy hasonló intézkedése
ket tenni méltóztassanak; mert félő, hogy a’ már kiéhezett 
nép között nagyobb immoralitás fejtik ki, mint eddig.Az ausz
triai kormány irányában különösen állunk, mert ha valamit 
a’ veszély elhárítására proponálunk, mindjárt azt mondják, 
hogy a’ magyarok separ atismust akarnak. S z e n t k i r á l y i  
M. Az általányos politika a’ beállott Ínségnek oka, mert ha 
lenne azon felső vidékeken gyáripar, nem volna szükség; de 
igy ha krumplija nincs a’ szegény embernek, éhen hal meg. 
A vámviszonyok okai minden bajnak ’s nem a’ kiviteli késő 
parancs ’sat. Azonban jelen viszonyok közt, miután a’ se
gély akkor jött, midőn már a’ bajon segítve v o lt: hogy il- 
lyesmi jövőre ne történjék, ezen körülményt lehetne tenni a’ 
fölirásba. Ezen tárgy bevégeztetvénL ó n y a y  M. elnök: Az 
inségi tárgy és gazdasági egylet folyamodása tárgyábani in
tézkedésre kérválaszlványt kineveztetni. O s z t r o l u c z k y  
(Zólyomm.) Mindkét tárgyat egy választványra bízná; ha
sonló értelemben nyilatkozoltB o h u s (Aradm.) is. Melly in
dítvány elfogadtatván, egyszersmind a’ választványnak kö
telességül tétetett, hogy a’ gazdasági egylet folyamodását 
illetőleg a’ múlt országgyűlésen e’ tárgyban készült munká
latot vegye figyelembe. Ezután S z e n t k i r á l y i  M. olvasta 
gróf SmideggKálmánnak,és báró Horeczky Antalnak az or
szággyűlésre megnem lett hivatása tárgyában kelt üzenetet 
és fölirási javaslatot. Ennek megtörténtével áttértek a’ ren
dek (a’ jegyző által bemutatott kérelme Bélabányavárosnak 
máskorrahalasztatván) a’ városi munkálatra, ’s ugyanazon 
jegyző olvassa a’ városi törvényhatóság alóli k i v é t e l e k -  
r ő 1 szóló 19. §t, melly igy hangzik: „Kivétetnek: a)a’ való
ságos hadi szolgálatban álló katonák minden tekintetben; b) 
megyei szolgák és rabok, a’ megyék házain belül elkövetett 
vétségeikre nézve; c) a’ nem városi tisztviselők, de csupán 
hivatali viszszaéléseiket illetőleg.“ Sz e n t ki r á 1 y iM. A’b) 
pontra nézve egy kis észrevétele van, hol t. i. a’ szolgák és 
rabok vannak megemlítve. Hátha az alispán követ e l , kérdi 
szóló, valamelly vétséget, akkor a’ város ítél. Úgy kívánná 
tehát módosíttatni a’ b) pontot, hogy kivétetnek ,,a’ megyék 
házain belül b á r k i  á l t a l  elkövetett vétségek.“ (Hangok: 
a’ 18. §hoz akarunk még szólni, kik följegyeztetlük magun
kat) E l n ö k :  Ha a’ 18. §hoz akarnak szólni, akkor Vas- 
megye következik.

Vi dos  (Vas) miután Zalamegye követe az esküttszé— 
keket kívánta a’ tárgyalás alatti szakaszban megemlittetni,—  
szóló is szabadabban kívánván minden tekintetben mozogni 
’s ez értelemben intézkedni a’ városok rendeztetése körül: 
a’ múlt országgyűlési, ugyanezen tárgyat érdeklő szerkeze
tet ajánlja a’ 18. §. helyeit, mint melly közelebb jár az es- 
küttszékek ideájához (közhelyeslés). —  Ke n d e  Zs. (Szat- 
márm. k.) ha a’ papokat és nemeseket polgár Ítéli, akkor ki
marad a’ törvényből a’judicium parium ideája. Hát azon ne
mesekre nézve, kik azon városban laknak, hol a’ megye szé
ke van, ki fogja meghatározni a’ bíráskodási hatáskört? 
Hátha tisztujitás előestéjén az első alispán rendőri kihágás 
tekintetéből elfogatik ? Szóló kívánja, hogy a’ nemes rabo
kat ne tartsák a’ városok, mit különben az oeconomia is igé
nyel. A’ törvényhozónak, mond tovább szóló —  nemcsak tu
dósnak, hanem politikusnak is kell lenni; ’s ez okból nem lát

ja jónak, hogy a’ papok a’ nép előtt nyilványosan büntet- i 
tessenek, mert az botrányt okozna. 3 0 ö ezernél alig része
sül több a’ nép közül nevelésben, 10 milliót pedig egyedül 
a’ papok oktatnak a’ kancellusról: ’s igy a’ pap, ki a ’ népnek 
egyedüli oktatója,’s kinek tekintélyét fentartani a’status érde
kében áll, megérdemli a’ kiméltetést. Ezután beszél szónok 
a’ Hegel philosophiájáról, Numa Pompiliusról, Aegeaisten- 
aszszonyról, és Rómáról; továbbá a’ római és görög népről, 
a’ megszeplősitett Vestaszüzekről, és a’ morált éjszakának i- 
dején hirdető papokról; ’s ezentárgyakróli okoskodásából a- 
zon eredvény fejlett ki: hogy a’ papokat, kik 10 millió nép
nek adnak lelki táplálékot,nem tanácsos nyilványosan büntet
ni. K a l o c s a i  kápt. k. a’ papokra nézve kivételt kíván tétet
ni. Ellenben R u t t k  ay (Zólyomm.) é s Sz e n t i v  ány i (Gö- 
mör) a’ szerkezetet meg akarják tartatni. —  P á z m á n d y  
(Komáromul.) kedélyes és élezés észrevételeket tön Szat- 
mármegye követének előadására, többi közt mondván: Hegel 
halálos ágyán azt mondotta: csak egy ember nem értett meg, 
és ezen ember nem Szatmármegye követe. Azután a’ főtiszt, 
urakhoz fordulván,kik magokat a’ világi hatalom alól ki akar
ják vonni, mondá: figyelmeztetem a’ főtiszt, urakat a’ hono
sítási törvényre, melly azt mondja, ki más hatalom alatt áll, 
nem lehet e’ honnak polgára. Miután a’ haladás jelen kor
szakában mindinkább fejlődik ki a’ világi hatalom ’s a’ pápa 
ujonlag alakított minisztériumában hat világi egyed foglal 
helyet: miként kívánják a’ főtiszt, urak, hogy most meghagy
juk a’ réginél, ugyannyira a’ réginél, hogy még rendőri ü - 
gyek fölött is ítéljenek. Ha ez igy maradna, akkor olly helye
ken, hol a’ szivarozás el van tiltva, a’ papoknak szivarozni 
lehetne; mert hisz nem tartoznának a’ világi rendőrség alá. 
De ez nem maradhat igy, mióta a’ jezuiták elvesztették a’ 
csatát a’ különszövetségi cantonokban, azóta nem állanak 
többé ez eszmék. Kívánja tehát szóló a’ szerkezetei; megtar
tatni. —  B ó r y (Hont) ha a’ papok nyilványosan bűntettei
nek, az olly jeleneteket fog előidézni, melly a’ társaságot fel
forgatja; azért hiszi szóló, hogy ezen tárgyba, mint Pandora 
szelenczéjébe, nem nyúlnak a’rendek. A’ nép különben is tu
datlan,’s nem ítélne igazságosan (követi hangok : városok
ról van szól); a’ protestáns nép a’ katb. papot,a’ protestáns 
pap tanácsa nélkül el nem ítélhetné, és viszont: ’s ennek mi 
lenne a’ követkesése? A’ fenálló egyházi rend törvényható
ságára nézve nem akar máskép intézkedni, ’s a’ városoknak 
nem adna olly jogot, mellyel a’ megyék magok sem bírnak. 
—  Sz i n t ay  (Bereg) nem szólt volna, ha Hont követe nem 
szól; hogy castok ítéljenek castok fölött, ezt nem látja he
lyén. Szóló nem akar a’ népbe hitetlenséget önteni, de úgy a- 
karja, hogy a’ főtiszt, urak is ki akarják adni a’ bűnöst, ü  az 
eskmttszékeket jónak és szükségesnek tartja, ’s azért, hogy 
ehez minélinkább közeledjünk, Vasmegye indítványát a’ múlt 
országgyűlési szerkezetre nézve pártolja; pártolja pedig a- 
zért, mert kívánja, hogy a’ város bárki fölött Ítélhessen. —  
Ká r o l y i  (Nógrád) szinte pártolja Vasmegye indítványát. 
Megyéje már Ítélt pap fölött, a’ prímás recurrált az ügynek 
a’ papi székhez leendő áttételéért; de az ügy a’ megyei tör
vényszéknél hagyatott. Mi azt bizonyítja, hogy a’ papi bíró
ság gyakorlati téren sem olly erős lábon áll, mint talán ma
gok hiszik az egyházi rend tagjai.

J us t h  (Turócz): Ha egy oldalról tiszteljük a’ hisztóriai 
jogokat, más oldalról pedig lerontjuk azokat, akkor hova ju
tunk! A’ bíróságra leglényegesb kellékek: hogy a’ biró füg
getlen legyen,’s a’ képesség meglegyen benne. Azt mondják, 
hogy esláittszékek által segítve lesz a’ bíróság hiányain; de 
kérdem— csak ne csaljuk magunkat— vané itt valakinek re
ménye, hogy a’ jury keresztül megyen? Szóló igazságtalan
nak tartja, hogy egy tárgynál respecláljuk a’ jogokat, más 
részről pedig azt mondjuk: itt a’ tabula rasa! Igazságtalan 
volna, ha olly ártatlant Ítélnének el, kinek talán elég garantiája 
nincs védelmére. Ha Pesten valaki bűnt követ el, ott a’ me
gyeház, nem látja szóló szükségesnek, hogy miért legyen ez
után másképen,mindeddig. F o d o r  (Torontál): Azon nem 
csodálkozik, hogy a’ nemesség ragaszkodik régi kiváltsági
hoz, mert ha a’ város Ítél a’nemes fölött, akkor nem használ
hatják többé a’ corteseket; de azt csudalja, hogy a’ papok 
ragaszkodnak azon salakhoz, ki büntetést érdemel. Azért Vas 
indítványát pártolja. Kubi  cza (Trencsény): A’ törvény előtt 
mindnyájunknak egyenlőknek kell lenni. Ha a’ judicium pa- 
riumol úgy értelmeznék, mint Szatmármegye követe, Pesten 
annyi judicium kellene, hány szék van. A’ bírói kellékre nem 
kívántatik egyéb, csak hogy bírjanak képességgel azok, kik 
fölöttünk Ítélnek. Vasmegye követével örömest fog kezet.

S z e n t k i r á l y i  Móricz: Ha az egyháziak ollyan jogot 
védnek, mi létezik, nem csudálkozik; de most épen ellenkező
kép áll a’ dolog. A’ főtiszt, urak ugyan citálnak jelesül, hogy 
milly bűntettet büntessen a’ visitator, ha pap követné el ’s ha 
nem pap, a’ vármegye; de ez nem elég az állítás bizonyítására. 
Nézzük, hol áll az egyházi bíróság úgy, mint a’ főtiszt, urak 
akarnák. Van é Francziaországban és Belgiumban? Nincs. 
Vitáztak ugyan azért hatalmasan és sokáig, ’s utóljára is csak 
az lett az eredvénye, hogy a’ király nevezte a’ tagokat ’s a’

pápa adta az egyházi hatóságot. Víttak ezért, de soha fel nem 
vergődtek; vívott az egyházi rend, de nem nyert. Csudálja, 
hogy az egyházi rend mindent identificál a’ vallással,’s azt hi
szi, hogy egy gaz tag megbüntetése által a’vallás van meg
sértve. Legyőzné az egyház a’ papok vétkeit az által, mert 
mindent külön bíróság elibe akar vinni? Szatmármegye köve
tétől kérdi szóló: mi zavarja meg a’ népben az igazság iránti 
fogalmat inkább, az é, hogy a’ bűnös papot elviszik a’ bün
tető igazság karja elől, vagy ha a’ példát látja, hogy megbün
tetik? A’ népet demoralisáló hiba az, hogy nem egyenlő az el
járás. Mi ennek elejét akarjuk venni. Szóló példát idéz fel a’ 
papi rendből, kinek meg nem büntetése általányos botrányt 
idézett elő a’ nép közt. Egy bizonyos mezővárosban van egy 
ember; mond szóló, kit nem akar néven nevezni, ki az utczán 
dalolva ment részegen ’s utóljára eldőlt; a’ város nem fenyit- 
hette,’s mit tehetett, Írnia kellett az illető felsőséghez; mig az
tán onnan megírták, hogy máshova menjen. El is ment az igaz, 
de ott ismét tette, mit előbb tett. Az egyház, mond szóló to
vább, nem büntet, csak fegyelmi esetben. A’ privilégium fori, 
ha még létezik, mit kétségbe von, kívánja hogy büntessék meg. 
Egyébiránt Vasmegyét pártolja. S z m r e c s á n y i  (Árvám.): 
Vasm. szerkezetajánlását pártolja; ellenben J a g a s ich Szat
márit. követének véleményéhez csatlakozik. Gr. F o r g á c h  
(pozsonyi kápt.): A’ bírói eljárásra nézve a’ nemes aláveti 
ugyan magát a’ városnak, de követelni fogja, hogy az I: 9. sze
rint járjanak el körülte.Több eset van, hogy a’ megyei hatóság 
átadta megbüntetés végett a’ papot az egyházi bíróságnak. 
Gömörmegye követe kérte, hogy töröltessék el a’ fori pri
vilégium; ha ezt kéri, mikép lehet mondani, hogy nincs tör
vény, nincs szokás a’ fori privilégium mellett. Szóló azt meg 
nem engedheti, hogy az egyháznak nem volna szabad bün
tetőházakat építeni; hát a’poenitentiariumok,mellyeketa’ ba
rátok ’s nem Bentham talált fel? Némellyek fölhozták, hogy 
ha nem szégyenli a’ nemesség magát a’ városi hatóságnak 
alávetni, ne szégyelje magát a’ pap se; de azt nem gondol
ják meg, hogy a’ papi bűnös állása egészen különbözik a’ vi
lági bűnös állásától. A’ polgári bűnös ugyanis, ha bünteté
sét kiállotta, ’s a’ társaságba jő, bűnét elfeledik’s néha még 
notabilitássá is lesz; de a’ papra örökké hivatkozni fognak, 
hogy ezen bűnt ez meg ezen pap is tette. Szóló nem bánja, 
hogy a’ bűnös pap ellen polgári hatóságok vizsgálatot te
gyenek; hanem büntetés végett adják átaz egyházi rendnek.

K r a y  (Szepesin, k.) Ezen tárgyat a’ büntetőtörvény
könyvre kívánja halasztatni. Bó n i s  (Szabolcs). Előlegesen 
kijelenti, hogy Vasmegye indítványát pártolja. Ezután az 
egyházi rendhez fordulván, mondja: óhajtotta volna, hogy e- 
gyik főtiszt, ur törvényhozói szemmel nézte volna a’ tárgyat, 
’s ne mint kiváltságot védelmezte volna, mellyet senki nem 
védelmez, sőt rosznak ismer. Föltenni azt, hogy a’ városi bí
róság nem fog részrehajlatlanul ’s igazságosan ilélni, nem 
szabad. Azt mondá főtiszt, ur, hogy azért nem akarja az egy
házi férüakat városi biróságnak alávetni, mert ott különbö
ző vallásu emberitél; ez nem illik paphoz, mert ellenkezik 
azon tanokkal, mellyeket hirdetniük kell. K e n d e  (Szatmár 
m.)Minden embernek szüksége van vallásra. A’ kinek mo
rális philosophiája van, annak ugyan nem szükség vallás; de 
annál szükségesebb a’ 10 millió népnek, ki a’ tudományt a’ 
kancellusról hallja. Hégelt idézte Komárommegye követe, ’s 
ezen idézés után azt mondotta,— miről négy fal közt többet 
beszélnének,— hogy egy ember nem értette Hegelt; és ez 
bizonyosan nem Szatmármegye követe; tehát Komárom kö
vete sem! Szóló elismeri, hogy Hegelt meg nem értette; de 
azt mondja, hogy maga Hegel sem értette magát; mert egy 
philosoph sem értette még meg magát, nem tudván a’ gon
dolatok fensőségét, isteniségét kimagyarázni. Ismét mondja, 
hogy megismeri, hogy nem érti Hegelt, de Komáromm. kö
vete sem; és ne szégyelje magát ezért, mert Hegel sem ér
tette magát. E l n ö k :  Későre haladván az idő, a’ tanácsko
zás hónap tovább fog folytattatni.

E l ő l e g e s .  A’ február lén  délután egy órakor tar
tott elegyes országos ülésben egy k. k. leirat olvastatott fel 
a’ főispánhelyettesek miatt támadt sérelem tárgyában, hall
gatóság mindkét nemből zsúfolásig tömte a’ termet; a’ táb
lai tagok beléptükkor éljenzés, ’s örömzajjal fogadtattak, 
kiváltkép az ellenzékiek; mig a’ másik oldalról valók, ’s köz
tük D e s s e w f f y  Emil a’ Bp. H. volt vezérszerkesztője éles 
piszegéssel üdvözöltettek, miket azonban e’ megtisztelt gróf 
testhajlongásokkal fogadott, mi a’ közönséget rendkívül mu- 
lattatá. Végre megérkezett elnök nádor ő főherczegsége, 
ki az öszszegyült országos rendeket röviden üdvözölvén az 
időközben érkezett k. k. leiratot felolvasás végett Ghyczy K. 
nádori itélőmesternek átnyujtá; ki is azt felolvasá, tartalma 
következő :

"Vossz. Első F é r d i n á n d  isten kegyelméből ausztriai 
császár ’sat. Fens, főherczeg, kedves unokaöcsénk, főtisztei, tisz
tel., liszteletes, tekintetes és nagyságos, nagyságos és vitézlő, 
okos, érdemes, kedvelt híveink! Folytonos királyi gondoskodá
sunk sokkal lényegesb részét képezi kedvelt Magyarországunk 
őszintén óhajtott és szeretve ápolt java és föl virágzása, semhogy 
azok között, mik erre bármelly irányban hatást gyakorolhatnak,
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figyelmünket elkerülhették volna azon aggodalmak, ’s különféle 
eszmék, mellyek a’megyei kormányzás körében múlt országgyű
lés óta tett intézkedésink,—nevezetesen a’ fönforgó kivételes kö
rülmények által igényelt számosb ÍÖispáni helytartónak kineve
zése folytán , több törvényhatóságban a’ kedélyek eléggé nem 
sajnálható fölingerlésével, sőt több helyen magának a’ közigaz
gatásnak nem csekély hátramaradásával és atyai szándékunk tel
jes félreértésével keletkeztek. És ezek annál fajdalmashban ha
tottak atyai szivünkre, minél számosb példáit adtuk uralkodásunk 
első pillanatától fogva: hogy az ősi alkotmánynak’s ennek szilárd 
oszlopait tevő megyei szerkezetnek szeplőtlen megőrzését, úgy 
a’ hazai törvényeknek ’s ezek közt az 179üdiki sarkalatos I »>. tör— 
vényczikknek is sérthetlen fentartását, megszeghetetlen királyi 
tisztünknek tartjuk, ’s minél erősebb ’s mélyebb azon meggyőző
désünk: hogy midőn az érintett intézkedések által egyedül a’köz- 
igazgatás és józan kifejlesztés tekintetében szükségelt hatályos 
megyei ’s országos kormányzás üdvös sikeresitésére czóloztunk, 
a’ végrehajtó hatalom törvényes köre legkisebb részben sem lé- 
petettát. Neveli ama méltó fájdalmunkat azon tapasztalás, hogy 
az érintett módon ébredt féltékenység ’s azon balvélemény, mint
ha a’hazai törvények által szentesített megyei szerkezet és kor
mányzói rendszernek az 1723:50. törvényczikkel ellenkező meg
változtatása czéloztatnék, a’ kedélyek nyugalma ésbizodalom 
csökkentésével nemcsak több törvényhatóságban még folyvást 
létezik, hanem márjelen országgyűlésnek folyamatára is olly ká
ros hatást gyakorolni látszik, mellynek következtében az annak 
köréhez tartozó komoly feladatoknak általunk legélénkebben o- 
hajtott eredvénydús megoldása, tetemesen nehezittethetik. Miu
tán tehát atyáskodó indulatunknál fogva legfőbb kívánságunk, 
hogy királyi székünk és hű Magyarországunk között az aggoda
lomnak bármi neme soha gyökeret ne verhessen, sőt már csirá
jában elfojtassék: ezen okból kedveltségedet és hűségleket min
den lépésink törvényszerűségének ’s egyedül a’hon javára irány
zott törekvésink egyenességének érzetében, csupán hű alattva
lóinknak, habár alap nélkül keletkezett, de tényleg létező aggo
dalmuk tökéletes eloszlatása ’s a’ kedélyek mielőbbi megnyug
tatása végett, saját ösztönünkből bizonyosakká tenni kívántuk: 
hogy a’ főispáni helytartóknak százados gyakorlat szerint ugyan, 
de a’ körülmények igényeihez képest nagyobb számmal történt 
kinevezése által sem a’ megyék törvényes állása, sem a’ főispáni 
hivatal hatásköre csonkittatni, semvalamelly uj, az 1723 : 56. 
törvényczikkel, és az 1790: 10. törvényczikk szellemével ellen
tétben levő rendszer feláÜittatni, avagy az 1827ik év pünkösthó 
28án 6888. szám alatt ezen viszonyokra nézve kelt királyi válasz
ban kifejtettek mellőztetni nem szándékoltattak, hanem főkép az 
czéloztatott: hogy az előhaladt kor által okozott mozgékonyabb 
közéletnek változó jelenetei között, kiválta’ helyhatósági kivált
ságos viszonyok irányában önkényt megnehezült országkor
mányzásnak törvényes működhetése okáért, az ennek fő kellékét 
képező megyei közigazgatás és igazság-szolgáltatás a’ főkor
mányzóknak 1733: 55.tcz.rendelete állandó őrködése alatt gyor
sabbá, szabadosabbá és hatályosabbá tétessék,—egyszersmind 
pedig több főispánnak személyes és hivatalos viszonyaiból eredt 
akadályok megszűntével a’ megyei főkormányzók, méltóságuk
kal járó kötelességeiknek tökéletes teljesithetése végett azon 
állapotba tétessenek, melly az idézett tcz.üdvös rendeletének tel
jes értelemben megfelelend. Újabban meggyőződvén tehát eb
ből kedwltséged és hűségtek, hogy kedvelt Magyarországunk 
kormányzásában ’sa’közélet lépcsőnkinti kifejlesztésében alkot- 
ványszerüségnél semmit inkább nem óhajtunk , midőn a’ tör
vényhozás elmellőzésétől egyébkint is távollevő atyáskodó szán- 
dokunkhoz képest az 1827dik évi pünkösthó 28kán 6*88. szám 
alatt kelt királyi válasz tartalmához továbbá is ragaszkodva a’ 
főispáni helytartóknak kinevezését csak kivételes esetekr alkal
mazni,a’ megyei szerkezetet pedig ’s a’főispáni hivatal méltósá
gát minmagunk ezentúl is.teljes épségben megőrizni, ’s az utób
bit, mihelyt az említett akadályok elenyészendnek, mindenütt 
törvényes hatóságába helyeztetni határozott akaratunk lenne, 
bizton várjuk: hogy ezen királyi nyilatkozatunk után az egyedül 
kedvelt Magyarországunk valódi javát eszközlő, és a’ törvényes 
ösvénytől soha el nem távozó intézkedésinket fiúi bizodalommal 
kisérni,és a’ többekben támadt féltékenységtől fölmentetve hazai 
törekvéseiket, az 1790: i3. tcz. rendeletet szem előtt tartva, el
fogulatlanul törvényhozási azon komoly feladatokra fordítani 
fogják, mellyeknek szerencsés megoldásában az ország jövő bol
dogságának alapját, atyai szivünk pedig élénk óhajtásának tel
jesedését találná fel. Kikhez egyébiránt császári királyi kegyel
mük éskegyelmességünkkel állandóan hajlandók maradunk.— 
Kelt birodalmi fővárosunkbanBécsben, Ausztriábanboldog- 
aszszonyhó 30dik napján, az ur l848dik esztendejében. — 
F en iiu n iu l m.k., gr, Apponyi György m. k., ZsedényiEd.m.k.

Szemé l ynök  kéri a’ fenséges elnököt, hogy ezen k. kir. 
leirat kinyomatását elrendelni méitóztatnék. —

N á d o r ő fensége: „A1 szokott kihirdetés után ezen kir. 
leirat kinyomatni fog. Ezzel a’ mai ülésnek vége.“

A’ kör által rendezendő nagy tánczmulatság 
folyó hó lOkén ( ’s nem 12kén, miként eleve megálla
pítva volt) fog tartatni, —  mellyre ezennel minden illetékes 
vendég és részvényes tisztelettel figyelmeztetik.

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G O K .
D eb reczen , január 16kán.Folyó hó 11 kén köszöntött 

be collegiumunk ujonan választott vegytan’s természetrajzi 
tanára T ö r ö k  J ó z s e f ,  arról értekezvén, hogy anyagilag 
milly káros volt hazánkra nézve eddig a’ természettudomá
nyok elhanygoltatása.—  A’ tiszántúli egyházkerület közgyű
lése folyó hó 9én elkezdődvén, első nap a’ fölött folyta’ vi
tatkozás,hogy a’nagykunsági egyházvidék nem-esperes kül
döttje mennyiben képviseli azon esperességet,’s vájjon ő igé
nyelhet é napidijt? Ezen vitatárgy uj jelensége annak: hogy 
ideje volna már valahára egyházkerü le ti g yű lések  rend
szeres organisatiójciról országosan gondoskodtatni,m i- 
velide ’s tova alig akad egykét dilettáns látogató tagja azon

közgyűléseknek; és senki sincs az iránt tisztában: hogy ugyan 
miképen Öszpontositó gyűlései azok az öszszes egyházvidé
keknek,hogy ezen közgyűléseknek kik valóságos alkotó tag
jai? ’stb. ügy tapasztalók: hogy e’ gyűlésről sem hiányoztak az 
utalványok,mellyek a’superintendentialis és eollegiumi pénzt 
megtorlódni nem engedik.— A’nagyváradi érmellékiespe- 
rességek olly inditványnyaljárultak e’ superintendentia elibe: 
hogy tétessenek az iránt országos lépések, miszerint ref. pa
pok és tanítók országos közpénztárból és készpénzben kap
ják fizetősöket. Az indítványozó jó urak elfelejték a’ protes- 
tantismusnak az álladalomhoz lenni kellető viszonyát, ’s a’ 
mi országos vizzonyainkat;— és független szabad akaratjokat 
akarják elzálogosítani. Uraim! hadd maradjon a’ lelkész csupán 
egyházi hivatalnokié változtassák azt álladalmi hivatalnokká, 
midőn aztán annak a’ túlsúlyú álladalmi hatalom fog paran
csolni. Az érdekelt indítvány a’ többi esperessel közöltetni 
határoztatott.— A’ kunsági papokaz a’körüliintézkedés iránt 
folyamodtak: hogy miután egy nádori parancsnál fogva a’ kun 
hivatalnokokkal együtt adózás alávettettek, ők is a’ hivatal
nokok számára azon oknál fogva, mivel adómentességük az
előtt mintegy fizetősök némi részéül tudatott be ’s ezen adóz
tatás következtében bizonyos fedezési rnódrul gondoskodott 
a’ hatóság,—  tehát a’papokra nézve is történjék intézkedés: 
hogy jövedelmük az adófizetés által ne csonkuljon. Erre az 
lett a’ határozat: hogy az egyházi javaktól nem fizet a’ pap a- 
döt; ha pedig azon túl bir valamit, attól adózzék, mert hisz 
mindnyájan közelgetünk az általányos megadóztatás felé.—  
S o k a n  szeretnék nálunk tudni: hogy a’tiszaigőzhajozás dol
ga hogyan áll? és sajnálják, hogy ti  Debreczen  czimü gőzös 
eljövetele elmaradt az őszről, a’ mint hireszteltetett— ; ’s ha 
már ez megtörtént, azt óhajtanák legalább: hogy jövő kikele
ten ké t hajóval * ) kezdené meg a’ társaság működését, —  
mellynek egyike Tokajtól Szolnokig, másika pedig Szegedtől 
Szolnokig járna. Várjuk a’ kormányzó választványnak múlt 
évrőli tudósítását.

K Ü L F Ö L D .
AMERIKA. Az annyira látogatott Niagara partok bájait 

emelni fogja nemsokára azon hid, melly Anglia ’s az egyesült 
statusok birtokát egyesitendi. Ezernyi tonna nehéz vaslánczai 
szilárd alapot nyerendnek a’ 100 lábnyi mélységre fekvő kő
sziklákba vert vasmacskákban, úgy hogy mielőtt e’ támaszték 
engedjen, előbb a’ föld szirtalapjának kell megingani. Ezen 
óriási láncztalapzatra egy faalkotvány állítandó fel olly erősen, 
hogy közepén a’ rajta elgördülendő kocsivonat alatt legcse
kélyebb rengés se éreztessék. A’ vaspálya középen vonuland 
el, mellette két ut a’közönséges kocsik és kettő a’gyalogjárók 
számára. Ezen dicső mű máris valósulni kezd, a’ pénz már be 
van fizetve,’s az ásatások megkezdetvén Milly pompás lát
ványt fog ez ut tökéletes használatában nyújtani. A’ merész hid 
a’ menai ut fölött Angliában hires; a’ niagarai hid világcso
dája lesz. •—

Ujyork város egyik legjelesb orvosát, Wainewright tu
dort, igen szomorú módon vesztette el. Egyik barátja Mobilé- 
ben, Alabama statusban, neki mint buzgó állattani gyűjtőnek 
egy 5 láb hoszszu ’s 12 csörgetyüvel ellátott csörgőkígyót kül
dött. A’ tudor ti  veszedelmes állatot kalitkájában maga vitte el 
a’ hajóról,’s útközben néhány ismerősinek akarta megmutatni. 
A’ kígyót szabadon bocsátották a ’ csarnokban,’s miután egy 
ideig kanyarodásait szemlélték, ’s haragnyilalkozatokra inge
relték azt, megfogta az orvos néhány ujnyíra feje mögött ’s is
mét a’ kalitkába akarta tenni; de az állatnak még elég helye 
volt fejét megforditni ’s középuja végső tagját megharapni. 
Valamennyi gyorsan alkalmazott külső ’s belső szer, kiégetés, 
elkötése a’ megsértett tagnak ’stb. süker nélkül maradt ’s Wai
newright orvos következő éjjel meghalt.

ANGLIA. Az „edinburghi journal“ ellenmond azon hír
nek, hogy Victoria királynő Simpsontanárt Londonba rendelte 
legyen közel lebetegülésekor chloroformmali segédkezés vé
gett. —

Az ország különféle részeiben most ablakadó elleni gyű
léseket tartanak. Ezen adófaj a’ M. Chronicle szerint semmi
kép nem igazolható el annyira, hogy az ellenei izgatáson épen 
nem csudálkozhatni. A’közvélemény kimondta kárhoztató Íté
letét fölötte ’s végképeni bukása bizonyos.

Irlandban, Clare grófság Ennis nevű székvárosában, a’ 
törvényszéki külön bizottságok ismét három gyilkosramond- 
ták ki a’ halálos Ítéletet.

DÁxNIA. Nem 19kén reggel, mint a’ kiéli levél után múlt 
számunkban közlöttük, hanem 20kán éjjeli 1 0 'A órakor halt 
meg a’ dán király élete 62dik ’s kormányzása 9dik évében. 
Más nap (péntek) jan. 2 lkén délelőtti 9 órakor ő kir. fensége 
koronaherczeg Frigyes Károly Keresztély,királynak kiáltatott 
ki, miután titkos status- és igazságminiszter Stemann Pál Ke
resztély,a’ herczegek, többi statusminiszter ’s hivatalosztály—

*) Tudomásunkra eddig csak egy gőzhajó rendeltetett meg 
a3 tiszai gőzhajózási egyesület részire, mihezképest még jövő ta
vaszon ez egyesület két saját hájéjóval nem láthatja el az érin
tett állomásokat. Szerk.

főnökök jelenlétében a’ christianborgi vár erkélyre kilépvén, 
ugyanott tisztán ’s hangosan háromszor egymásután fölkiáltá:
VIII. Keresztély király meghalt! Éljen VII. Frigyes király! melly 
kiáltást mindenkor a’ hírnök a’ christianborgi vártéren ismé
telvén, ezt trombiták és dobok riadása követé. Mire az uj ki
rály az erkélyre kilépvén, az öszszegyült sokaságtól zajosan 
üdvözölletett. A’ királyi hírnökök a’ kikiáltást valamennyi köz
téren ismételték. Ezen nap gyászt öltött az udvar. Ugyanazon 
délelőtt még a’ fővárosban őrségeskedő sergek, valamint az 
öszszes polgártestületek öszszehivatván a’ hűségesküt tették 
le.—  Vili. Keresztély király született 1786dik évisept. 18kán 
’strónralépett 1839dik évi dec. 3kán. A’mostani király 1808. 
octob. 6kán született.

Az uj király még jan. 20kán egy nyílt levelet hocsátott 
ki, mellyben trónralépését jelenti ’s parancsolja, hogy vala
mennyi közfoglalkozás szakadatlanul folytattassék. Legérde- 
kesb e’ nyilllevél azon része, mellyben az uj király nyilványitja, 
miszerint az öszszes ország lakosait hasonló szeretettel, mint 
édes atyja tette,karolandja körül,’s nem csupán folytatandja az 
általa kezdett közigazgatási javításokat, hanem a’ státus köz
viszonyai rendezését is, mellynek létesítését szeretett atyja 
betegsége hátráltatta, bevégzendi. A’ Schleszwig hollsteini 
herczegségek belső politikáját illetőleg azonban változtatást 
nem ígér az uj fejdelem. Ez pedig épen a’ fő pont, melly kor
mányának jellemet adand.

OLASZORSZÁG. Az ismeretes forradalomfőnök Mazzi- 
ni multévi sept. Skáról a’ római pápához egy levelet inté
zett, melly hű tükre politikai ’s vallási gondolkozásának. 
Mind a’ kettő legszorosb viszonyban áll egymáshoz. „Imádok, 
úgymond, istent ’s egy eszmét, melly istentől világit rám : 
egyetlenegy Olaszországot,sarkpontját az erkölcsi egység
nek ’s előhaladó polgárisulásnak Európa nemzeteire nézve. 
Hiszek erősen egy vallási elvben, melly minden társadalmi 
intézkedések fölött áll, egy isteni rendben, mellynek való
sításán nekünk itt a’ földön iparkodnunk kell, egy törvényben, 
egy gondviselési szándékban, mellyet erőnkhöz képest tanul
ni, előmozditni tartozunk. Hiszek halhatatlan lelkem sugalla
tban , az emberiség hagyományában, melly minden szentéi 
szava ’s tetteivel kiált felém: szüntelen törekvést mindnyájunk 
részéről ’s valamennyi testvérem segedelmével, közös, er
kölcsi javulásra, az isteni törvény teljesítésére! ’S az embe
riség nagy hagyományában nekem az olasz hagyomány volt 
tanulmányom ’s úgy találtam, hogy Róma kétszer volt a’ világ 
kormányzója, egyszer a’ császárok*, később a’ pápák által. 
Úgy találtam, hogy az olasz élet minden nyilatkozása az eu
rópai élet nyilatkozása volt, és hogy valahányszor Olaszor
szág bukott, Európa erkölcsi egysége kezdett kisértetek, 
kétség és fejetlenségben oszladozni. Hiszek az olasz gondo
lat egy más nyilatkozásában, és hiszem, hogy egymás euró
pai világnak kell kifejlődni magasairól az örök városnak, 
mellynek egykor kapitolja vo lt, most Vatikánja van.“ Ezen 
meggyőződését levélíró, élete titkának ’s világitó gondola
tának nevezi. Miután ezt kimondá, az egyház uralkodó főnö
kéhez fordul: „Én Önt jónak tartom. Nem létezik most ember, 
nem mondom Olaszországban, de Európában, ki hatalmasabb 
lenne Önnél. Önnek tehát szent a tya! végtelen kötelességei 
vannak. Isten ezeket azon eszközök mértéke szerint szabja, 
mellyeket teremtvényinek adott. Európa borzasztó kétség és 
vágy krisisben van. Az idő hatalma által, mellyet Ön elődei ’s az 
egyház magas hyerarchiája gyorsabbitott, holttá lón a’ hit. A’ 
kalholikus hit zsarnokságban múlt el, valamint a’ protestan- 
tismus fejetlenségben. Tekintsen körül ’s babonás népet vagy 
képmutatókat talál de nem hívőket. Az ész üres térekben csa- 
pong. A’ nyomorultak a’ számítást ’s anyagi javakat imád
ják, a’ jók imádkoznak és reméltnek, senki nem hisz. A’ ki
rályok, kormányok, az uralkodó osztályok bitorolt hatalomért 
küzdenek, melly jogszerűtlen, mert nem az igazság tisztele
tét parancsolja’s nem kész magát mindnyájok üdvéért felál
dozni; a’ népek küzdenek mert szenvednek, mert ők is örven
dezni kívánnának, senki nem harczol kötelességért vagy a- 
zért, mert a’ gonosz elleni háború szent háború a’ hazugság 
ellen, keresztes járás istenért. Nincs többé mennyországunk, 
és e’ miatt nincs többé társaságunk. Ne csalatkozzék szent 
atya! ez Európa helyzete. De az emberiség nem élhet menny 
nélkül. A’ társaság eszméje következtetés a’ vallás eszméjé
ből. Nekünk tehát maholnap mennyországunk lesz. Nekünk 
és nem a’királyoknak vagy kiváltságos osztályoknak, (hall
játok é kortesek!)— az ő helyzetük kizárja a’ szeretetet,melly 
lelke minden vallásnak. Isten lelke sokakra száll alá, kik az ő 
nevében öszszegyülekezvék. A’ nép századokig szenvedett a’ 
keresztfán, ’s isten hittel áldandja meg azt. Ön, szent atya, e’ 
pillanatot siettetheti. Nem akarom Önnek egyedi véleményi- 
met a’jövendő vallási kifejlődés fölött elmondani. Erre nincs 
szükség. Csak azt akarom Önnek mondani, hogy akármilly 
sorsa legyen is a’ mostani vallási véleményeknek, Ön ezek
nek éhre állhat. Ha isten úgy akarja hogy feltámadjanak, úgy 
Ön megteheti, hogy ismét feltámadjanak. Ha isten azt akarja, 
hogy átalakuljanak, hogy a’ hitelvek ’s isteni szolgálat a’ ke
reszt lábától megmozdulva, egy lépéssel tovább az istenhez,
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a’ világ, atyja ’s nevelőjéhez emelkedjenek, úgy Ön a’ két idő
szak közé állva, a ’ világot a’ vallási igazság m eghódítása’s 
gyakorlatához vezetheti ’s az utálatos anyagiságot (m ateria - 
lismus) ’s gyümölcstelen tagadást megsemmisítheti. Ments is
ten, hogy Önt dicsvágy által meg akarnám kisérteni, úgy 
hiszem, megfertőztetném ezzel Önt és enmagamat. Felhívom 
Ont, azon hatalom nevében, mellyet ’s nem ok nélkül isten a -  
dott Önnek, —  hajtsa véghez az európai újítás jó m üvét.—  
Felhívom Ö nt, —  legyen a ’ k é t s é g  ’s r o m l o t t s á g  
annyi s z á z a d a i u tán , —  hírnöke az örök valónak. —  
Ahoz azonban, hogy ön istentóli küldetését teljesítse, két dolog 
szükséges: hit ésölaszorsz. egységének eszközlése. Első nélkül 
megbukik fél utón isten és emberektől elhagyatva,2dik nélkül 
hijányzik azon eszköze, mellyel nagy, szent ’s tartós müveket 
létesíthet. Iligyen Ön! Hirdessen egy uj korszakot; nyilatkoz
tassa, hogy az emberiség szent ’s leánya istennek; hogy mind
nyájan, kik igényét a’ haladás éstestvérisüléshez megsértik, 
a’ tévedés utján vannak, hogy isten minden kormány kútfeje; 
hogy azok, kik értelem és szív, ész és erény által legjobbak, 
joggal bírnak a’ nép-vezetésre;— áldjon mindent ki szenved 
és harczol; korholjon ’s vessen meg mindent, ki szenvedéseket 
oszt, nem tekintve a ’ névre mellyet visel, nem a’ m éltóságra, 
mellyel fel van ruházva. A’népek Önben az isteni nézetek leg 
jobb tolmácsát tisztelendik ’s öntudata bámulatos tehetséget ’s 
kimondhatatlan erőt nyujtand Önnek. Legfelsőbb kötelessége 
azonban az egyházfőnöknek, hazája egységének viszszaálli- 
lása. E ’végre Önnek nem szükség működnie hanem csak m eg
áldani azt, ki Önért ’s Ön nevében működendik. Gyűjtse m aga 
köré azokat, kik a’ nemzeti párto t leginkább képviselik. Ne 
kolduljon szövetségekért a’ fejedelmeknél. Mondja nekünk: 
„Olaszország egysége legyen a’ XlXdik század tényezette;“  
ez elég, mi Önért munkálkodandunk. Engedjen szabad utat a ’ 
tolinak ’s eszméknek, mi a’ nemzeti egység ezen pontját illeti, 
melly életkérdés reánk nézve. Bánjék az ausztriai kormánnyal, 
ha mindjárt nem is fenyegeti többé birtokát, ollyatén módon, 
melly értésére adja, miszerint Ön tudja, hogy ő O laszország
ban ’s egyebgyült bitorló kormány; ostromolja az igazság sza
vával, a ’ hol Olaszországon idvül elnyomatáson ’s mások jo 
gai megsértésén dolgozik. Szólitsa fel a ’ jesuitákat, Ausztria 
szövetségeseit Schweiczban, isten és béke nevében, hagyják 
el ez országot, hol jelenlétök elkerülhetetlenül ’s nem sokára
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polgárvérontást von m aga után. (Ez meg is tö rtén t.) Mondjon 
az első gallicziai lengyelnek, ki Ön elébe jő , egy rokonszenvi 
szót, hogy nyilványossá váljék. Mutassa m eg egyátaljában v a - 
lamelly teltei, hogy nem csupán kevés alattvalóji anyagi hely
zete javításán iparkodik, hanem  hogy szeretetébe 2 4  millió 
olasz testvérét is foglalja, hogy Ön hivatva hiszi ezeket egy 
családban egy szerződés alatti öszszecsatlakozásra, hogy a ’ 
nemzeti zászlót m eg akarja áldani, hol azt tiszta, szeplőtlen 
kezek em elik,’s a ’ többit hagyja ránk. Mi Ön köré egy népet 
gyűjtünk, mellynek szabad népies kifejlődését Ön, mig csak él, 
vezérlendi.M iegy— Európában egyetlen korm ányt alapítunk, 
melly az egyházi hatalom izetlen elválasztását a ’ világitól m eg - 
semmisitendi. Ebben ki lesz Ön szem elve azon elv kim ondá
sára, mellynek alkalmaztatását a ’ népet képviselendő férfiak 
végezendik—  Ne vonuljon azon gondolat elől viszsza, hogy 
háborút okozand Ö n .— A’ háború  fenáll; m indenütt, nyíltan 
vagy titkosan , de közel a’ kitörés előtt elkerülhetetlen. E ’ 
szavakat azért intézem Önhöz, mivel nem kétkedem sorsunk 
fölött ’s mivel Önt látom egyetlen, nélkülözhetlen eszközéül 
e’ vá lla la tnak .. . .  Azért intézem Önhöz, mivel m éltónak te 
kintem a’ nagy tervhez szükséges előm unkálatok m eg té te lé
re, m ert ha Ön áll e’ vállalat ébre , ez az u tat sokkal rö v ideb - 
b é ’s a ’ veszélyeket kisebbekké te e n d i. . . .  m ert Önnel a ’ küz
delem vallási tekintetet nyerend, és számos viszszahatásim eg 
statuscsapási veszély eltünendik, m ert Ön zászlója alatt egy
szersmind politikai ’s végtelen erkölcsi eredvényre fognánk 
jutni, m ert O laszország újjászületése vallási eszme paizsa a -  
latt idegen tartom ányok minden forradalm ait m egelőzve, 0 -  
laszországot közvetlen az európai haladás élire állitandja, 
m ert Ön kezében van a ’ hatalom  gnnak kieszközlésére, hogy 
e’ két kifejezés: isten és nép, mellyek igen gyakran szeren 
csétlenül elválasztattak, egyetlen ü tésre , szép és szent ösz- 
hangzalban egyesüljenek a’ nemzetek so rsa  v ezérlésére .“ 
Ezek Mazzini nézetei. Vannak kik m irigyként kerülik azokat 
’s legroszszabb szándokot tulajdonitnak nek ik , mig ismét 
mások a ’ valódi boldogabb időszak aposto li igéjekint üdvöz- 
lik ’s valósulásuktól várják az em beri rendelte tés non plus 
ultráját e’ földön. Azért közlöttük szárazon ’s minden m eg
jegyzés nélkül, hogy olvasóink elfogulatlanul Ítélhessenek 
fölöttük.

Nápolyból jan . lü k é rő l Írják: liz gőzös visz 7 zászló

alj-vadászt, az egész nyolczadik ezredet, árkászokat ’s 2 4  
álgyui a ’hozzájok tartozó legénységgelD esauget tábornok  fő
parancsnoksága alatt Palerm úba. Minden feszülten várja  e ’ 
harczias vállalkozás végét. —  Palerm óban mindkét részrő l 
néhány halott és sebesült m arad t a ’ küzdés-téren ; köveket ’s 
bútorokat dobáltak a ’ katonák fe jé re , kik a ’ laktanyákba vo
nultak viszsza ’s erkölcsileg le voltak nyomatva. Igen sok föld
nép nyomult a’ városba ’s a ’ vagyonos ta r t a ’ szegények r é -  
szérőli m egtám adtalástól. A’legutóbbi utasok a ’ várost hul
lámzó tengerképnek  festik .Foggiában szinte kitörtek  a ’nyug- 
talankodások; pattantyusság és lovasság lön oda rende lte t
ve, mellyek az ottani lapályságon igen czélszerün m űködhet
nek. Avellino környékén, Savignano ’s Piedim onte d ’ A lifé- 
ben is rendetlenkedések fordultak elő. —  Az. itteni hadi ki
kötő egészen ü r e s ; egyetlen egy gőzös sem m arad t itten. 
A’ király szem élyesen vezérlé tegnap  nagy erélylyel de fel
ingerü lt hangon a ’hajó ra  szállitást’s főtisztikarostul reggeltő l 
napestig  foglalkodolt a ’ fegyvertárban .

Palerm o város ’s egész Sziczilia tökéletes lázadásban 
volt. A’ palerm ói nép, egy főként kelvén föl, a ’ külső e rő s itv é - 
nyeket m egtám add, honnan álgyugolyókat bocsátának a ’ vá
rosba. E rős puskatiiz ro p o g o tt ennek utczáin, vastag füst em el
kedett több ponton ’s tom pa m oraj hangzott m inden szögleten, 
így az utazók, kik jan . l ükén érkeztek gőzösön Palerm ótól N á- 
polyba viszsza. A’ nép a ’ városban azonban folyvást erősen 
ta r tá  m agát— mig elvégve királyi engedélyek veiének a ’ lá 
zadásnak végét. 6 kir. rende le t h irdete refo rm okat Nápolynak. 
és Szicziliának. N évszerintez u tóbbinak helytartójául a ’ király 
testvére g ró f Aquila neveztetett, egy külön m iniszterséggel. 
A’ hely tartóságok joga i m indkét országban nagyobbittatnak, 
a ’ sz ic ília iaknak  külön igazgatásuk ’s törvénykezésük fen - 
ta rtá sa  biztosittatik, a ’ hivatalok honfiakkal töltetnek be, az 
ország  fő törvényszékei terjedelm esb rendezést nyernek. Köz
bocsánat hirdettetik k i , ’s az irodalom  és művészet viszonyai 
könnyittetnek. Legfőbb nyereség  mind a ’ m elleit az, hogy a ’ 
dolgok egyszer m ár határozo tt alakkal b irandnak.

Jan. 21 kén reg g e li 4 ó rakor hagyd oda F e rre tti b i-  
bornok Róm a városát ’s R avennába m ent, az ottani ta r to 
m á n y i’s városi korm ányzás általvételére, mellyel őt ő szent
sége  kivételesen fölruházta. A’ pápa  Bofondi b ibornokot n e - 
vezé helyébe statuslitkárnak.

I6ik szám. é r t e s í t ő .
Tölgyfa és kemény-deszka-szállítás.

A’ kir. kincstári Ferencz-csatorna szüksé
geire következő fanemek kívántainak u. m.
A Ja!kir. Ferencz-csatorna hoszszabbitásáhvz.

S 7 db 6 öl 4 láb hoszas. 
12 db 3  öl 3 „  „

6 db 1 öl 2 „ „
hüvelykes tölgyfa'12 db 3 öl 1 láb hoszas.

Yi1615
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1
1
1
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ü

15/ifihüv. tölgyfa 60 db 4 öltől 4 öl 5 láb boszas. 
1 Vis „ „ 180 db 2 öltől 5 lábtól 3 öl ,,

V 24 V 5
V V 12 V 3
V V 12 Y) 3
r> V 49 55 3
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55
55
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B) a fenállő csalor
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55 55 í 12 ,,6
55 55 Í20 5,4
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5,4
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5,3

55 55 200 5, 2 „ 3lábtól 3 öl 3 láb h. 
Keménydeszkák 2 hüvelykes 4 - 0  hoszszu 

legkevesebb 13 szél. 1000 darab
Keménydeszkák t hüvelykes 4 —6 hosz

szu legkevesebb 13 szél. 500 darab.
Kemény hajó zsindelek 4 láb hoszas. 16000 

iw c tv .m  (7 láb hoszaságu 8000 darab. 
Dosztyak^iáb m 3000 „

Dereglye-bókonyok 50 darab a’ lábnál Vs" 
vastagsággal 2 —3 öl hoszasággal, a1 szarvánál 
5 láb magassággal.

Ilajó-bókonyok 100 darab a’ lábnál 7 j0 
vastagsággal és 2—3 öl hoszasággal, szarvánál

jFigychneztctés a’ hazai birkateny ész
tekhez

Bizonyos idő óta mind a’ pesti mind a’ bu
dai fűszerárus boltokban t u d a t l a n s á g b ó l  
az urasági birkamajorságok számára porrá tört 
Gentiana és Calmus-gyökér árultatik, melly szi
gorú megvizsgálás után cserző anyagot m agá
ban f o g l a l ó  fal i  éj  p o r r a l  v e g y ü l t

5 láb magassággal.
A’ fanemeknél megkivántatik, hogy elállóit 

fákból vágva és szárágottakne legyenek, rothadt 
ágaktól repedésektől megvetemiiltségtől fagy- 
repedéktől vagy áltáljában akárminemü hibák
tól, mellyek Zsilip-vagy hajó-épitésre alkalmat
lanná tennék , mentek legyenek.

A’ tiszaháti fának elsőbbség fog adatni.
Feltételeztetik: hogy a’ szállitás legfeljebb 

f. e. julius hó végéig a1 szállító tulajdon költsé
geire és veszélyekre bevégeztessék, úgy azon
ban, hogy az A) alatt érintett fanemek a’ zsilip— 
építő helyig Batina helységgel általellenben, a’ 
B) alattiak pedig a’ Ferencz-csatornába szál
líttassanak, magában értetvén, hogyha tiszaháti 
fa-szállittatnék, a’ szállító az A) alatti fanemek
től a’ csatornán vámmentesitve leend.

Az írásbeli ajánlatok bepecsételten ezen föl
irattal: ^Tölgyfa-szállításiajánlata])/. Nneka’ 
hír. kincstári Ferencz-caatornai igazgatóság
hoz Zomborban ,u legfölebb februárius hó 26ig 
(huszonhatodikáig) benyújtandók.— Azonfölül 
minden ajánlatban nyilványosan kitétessék hogy 
ez az ajánlkozóra nézve azonnal kötelező.

A’ vállalkozók, kik vagy az egész mennyi
séget, vagy ezen fanemeknek csak egy részét 
szállítani óhajtanák, tartoznak vagy személyesen, 
vagy pedig törvényes felhatalmazottaik által a’ 
fenemlitett napon megjelenni, és az ajánlatok 
felnyitása e'őtt a’ zomborik. kincstáriFerencz- 
' csatornái igazgatóságnál 10%  bánatpénzt le
tenni, vagy pedig a’ bánatpénzt a’ benyújtandó 
írásbeli ajánlathoz csatolni. A’jelenlevőkkel a -  
zonnal szerződés fog köttetni: mig a’ távollevők 
ezen szállitás eredvényéről irásilag tudósiitatni 
fognak. Zomborban,január hó 16án 1848.

1 - 3
szernek bizonyul. Az illy vegyitékü por term é
szetesen, ha orvosszerül adatik a’ juhoknak, or
voslás helyett inkább halált okoz. Ennélfogva 
ezen körülményről óvadékos intés végett é rte - 
sittetnek a’ birkatenyésztők azon figyelmeztetés
sel, hogy ezen hamisított vegyitékü,de orvosszer 
gyanánt áruitatni szokott port megszemlélhetni 
a’ Jelenkor szerkesztő hivatalában. 1—2

25. Hirdetvény.
A’ nagym. m. k. u. kam ara részéről közhír

ré tétetik: hogy folyó 1847/ s. iskolai évre két, 
ugyanazon kir. kamarai bemutatáshoz tartozó, 
jelesen egy rendes nyolczvan pengőforintból ál
ló , és egy a’ szigeti kamarai alapítványt illető 
nyolczvanöt váltó forintból álló iskolai ösztöndí
jak ürültek meg, mellyek megnyerhetése végett 
az illető folyamodóknak következő föltételek tű
zetnek k i :

tö r  ezen ösztöndíjak valóságos m. k. ka
marai szolgálatban volt, vagy jelenleg levő só - 
harm inczad-gazdagsági, bányászi vagy posta
tisztviselők fiai, vagy árváji részükre vannak 
rendelve. —

2or ezeket csak olly ifjak nyerhetik m eg , 
kik az elemi iskolákból m ár kiléptek ’s a’ múlt 
184V7 iskolai évben jó erkölcsi viseletűk mellett 
a’ tudományokban jeles előmenetelt tettek, azaz: 
eminentiát nyertek.

3or elkerülhetetlenül szükséges, hogy az

1848.
ésedezők ebbeli folyamodványukat, és pedig az 
elsőért, a’ nagym ságum . k. u. kam ara igtató hi
vatalának ; a’ szigetiért pedig a’ m árm arosi k. 
kamarai igazgatóságnállegföljebbf. észt. böjt— 
máshava (m artins) utolsó napjá'g  bemutassák ’s 
azokhoz az illető ifjakat érdeklő lső  és második 
félévi eredeti iskolai bizonyítványokat csatolják.

4 er továbbá kívántatik: hogy a’ könyörgő- 
levelekben az illető szülék tulajdon szolgálatok 
idejét és gyermekeik számát hitelesen bebizo
nyítsák, melly utóbbi hiteles bebizonyítás gyám
atyáktól is a ’ gondnokságuk alatt levő árvákra 
nézve szükséges.

5 ör m agában értetik: hogy ezen ösztöndi- 
I jakra, a’ nem valóságos kir. kamarai tisztek fia i, 
I valamint azok is, kik csak az elemi iskolákba já r—
I nak, vagy nem jeles előmenetüek, nemkülönben 
azok, kiknek esedező-leveleik a’ kitűzött határ
nap elmúltával vagy pedig a’ kívánt eredeti is
kolai bizonyítványok nélkül nyujtatnak b e , szá
mot nem tarthatnak. 3 — 3

H i r d e t é s .
101. Az eszéki k. só - és harm inczad-kerü- 

leti felügyelőség részéről közhírré tétetik: hogy 
az Eszék és Bellye közötti 2395 öl hosszú, és32/3 
öl széles ut-töltésnek tökéletes elkészítése tekin
tetéből 507 köböl terméskőnek kiállítása, és a’ 
Mohács mellett levő szabari kőbányából a’ Dráva 
partjáig az eszéki kamarai vámhid közelébe, sa
já t munkákkal és hajókon leendő átszállítása, — 
mellynek bére körülbelül 11,800 forintokkal,—  
továi'bá e’ terméskőnek a’ kirakodási parton 
1— íy íiu jn y i kavicscsá törése, és ugyan e’ ka
vicsnak a’ nevezett partról az uttöltésnek kijegy
zett lerakodási helyeire a’ vállalkozónak saját 
szekerein, saját munkásaival, ’s mindennemű 
eszközeivel leendő szállítása végett, melly mint
egy 2500 pfttal fogkikiáltatni, -  f. 1848diki febr. 
18kán (tizennyolczadikán) az eszéki sószállitási 
és vámfőhivatali irodában a’ nm. m. k. udv. ka

m ara helybenhagyásának föntartása mellett á r
lejtés fog tartatni.

A’ vállalkozók, kik e’ vállalatnak egy ik , 
vagy másik ré szé t, vagy mind a’ két részt együtt 
az árlejtés alkalmával megnyerni óhajtják, ’s kik 
az árlejtési bizottság előtt a’ felvállalandó rész
nek kettős árával fölérő vagyonbiztositékot, a -  
vagy készpénzben, vagy a’ szabályszerüleg el
fogadható,’s a’ pénzpiaczi árkelet szerint státus
papirosokban, a’ vállalatnak egyszerű értékéi az 
árlejtés alkalmával fölm utatni, ’s 5 pctnyi bá
natpénzt letenni képesek, a’ fenebbi kitett napon 
reggeli 9 órakor tartandó árlejtésre ezennel 
meghivatnak.

Az árlejtési és szerződési föltételek a’ nm. 
m. k. udv. kam ara kiadói hivatalában-, valamint 
az eszéki kerületi felügyelőség, és k. sóhivatal i-  
rodában a ’ szokott hivatali órákban m egtekint
hetők. 1 — 3

íi a b o ii a á r  v á l t ó s  a r a s o k b  a ii.

y  T e  l  s  z ó  « .
Azok, kiknek néhai Pankottay Józsa György tömegén követelésük v an , vagy lehet, 

féleszt, lefolyása alatt követeléseiket bizonyító eredeti irományaikkal jelentsék magokat Pesten 
t. Kapczy Tamás meghatalmazottnál, vagy Hevesmegyében Igaron t. Okolicsányi Gusztáv fő
szolgabírónál mint egyik örökösnél. P e s t ,  január I8 án  1848._________________

Ti 67t.H 1)117.0 Két«/.OTP« Rnz» rpn Zob Kuknrir/.a
Pesten, jan. 28. ( pest, in.) 280--32011210 220 170-180 — -- 1-15 II — 90 ; —-n o
Pozsonyban, „ 25. (pozs. m ) 107 - 203 — -- — 120--147 100--112 I 65 - 71 I 95 -104
Zágrábban, „ 21. 200--230 1180-- .— 160 — 166 — — — 70- 75 i105-— 125
Győrött, „ 23. H m 1f)0 -165 140--150 110-125 90--  9S j 54— 58 ; 80 S8
Mosonyban, ,, 27. H * i 55-- 205 | 140 ICO 100— 150 85--  87 55- 64 92 100
Miskolczon, ,, 15. m 9! 180-185 no-175 no 150 95--100 — 35 i 90 -95Uj-Becsc, „ 11. H 150 - 170  — _  .— 65 -  68 — _ 50-  56
N -Szombaton, „ 21. n 180-100 il _ — 132-140 94 -100 1 62- 65 - —

3 - 3 Duna ví zál l ás :  Budán, febr. 5kón 4' 4" 0 "  az() fölött.
Szerkeszti H e l m e c z y  Mi há l y .  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o í y i  betűivel, uri-ulcza 453. szám.
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1818.
Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a
kesztó ’s kiadó tulajdonosnál un utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi'ház első emeletében, egyebütt ped R mindén i , 1’, i  ■' ' ! ' U1'm,cn 1/ll,'n fgyöfij »ven. ElótUatw

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben "mindenféle hirdet"'11' A/' lU' / l nu  birodalomba•vény fuh
i.-,r i l . — helyben a’ szer- 

tetik ’s pontosan és jutányosán köröltetik!^1" ' 8 tiván*

Előfizetni elkéstcknck teljes számú példánynyal szolgálhat még ,-r s z e r k e s z t ő s é »
FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Kinevezések és elólépteté- 

ek. O r s z á g g y ű l é s :  kerületi tanácskozások a’ város-rendezési vá- 
lasztvány munkálata fölött; országos ülés a’ rendeknél, hitelesítése a’ ho
nosítási t.javaslatnak. — Budapesti napló. T ö r v é n y h a t ó s á g o k :  
Bácsbodrog, és Yeszprémmegyék közgyűléseik.)

K ü l f ö l d .  (Anglia, Francziaország , Olaszország )
É r t e s í t ő .

« A G Y A R O R S Z Á G  é s  E R D É L Y .

ö cs. ’sáp . kir. felsége a’ pécsi káptalannál J u r a  ni cs
Györgyöt nagypréposttá, N agy Jánost olvasó-, K e l e m e n  Jó
zsefet éneklő-kanonokokká,F a r k a s Józsefet székesegyházi fő- 
esperessé, V ö r ö s  Mihályt pedig tolnai főesperessé;—továbbá 
a’váczi káptalannál megürült kanonokságra T a j th y Ferencz 
csongrádi főesperest, a’ lamhassi alapítványi kanonokságra 
H e r m  a n n Józsefnagykátai plébánost, a’joanneumi kanonok
ságra gr.Z i c hy Ipoly mogyoródi plébánust;—a’szalmárikáp
talannál megürült két tisztibe.i kanonokságra Ka l l ós  István er- 
dődiés K a t o n a  György mezőpetri plébánusokat, továbbá a 
hatvani sz.Mihályprépostságra H o r v á t h  Mihály ottani plé
bánost, ’s végre B e z e r é d y  Eleket tiszti, kir. ügyigazgalősági 
ügyészsegéddé méltóztatott kinevezni.

A’ nm. magy. kir. udv. kamra a’ s ó v á r i k. sóhivatalnál ü- 
rességbe jött első sómázsálói állomásra oltani második má
zsamestert T i mc s á k  Ferénczet, ennek helyébe pedig ugyan 
helybeli hivatal-irnok M a y 1 i n y Istvánt;—a’ viravai sóhivatal
nál rendszerítettmázsamesteri állomásra V ü n k o vies Titusz 
homonnaisómázsálótérdemesítette,Borkovics János eszéki 
sómézsamestert pedig nyugalomba helyezte.

ORSZÁGGYŰLÉS.
45dik k e r ü l e t i  ü l és ,  január 26kán, elnökök: ín- 

key Zsigm. (Somogy) ’s Lónyay Menyhért (Bereg);jegyzők: 
Asztalos Pál és Szentkirályi Móricz; tárgy: honosítási tör
vényjavaslat hitelesítése, szab. kir. varosok rendezése. I n k e y 
Zs. elnök: méltóztassanak a’ honosítási törvényjavaslat 33. 
34.§§ai helyett készített ujszerkezet hitelesítését bevégezni. 
As z t a  I o s P. jegyző: Olvassa az uj szerkezetet, melly kö
vetkezőleg hangzik: „Külföldieknek egymás közt és honfiak
kal a’ honban éskülföldönkötöttszerződéseire nézve rendel
tetik: a) ha külföldiek magyarokkal akárhol kötnek magán- 
viszonyi szerződést, a’ m agyar; b) külföldiek külföldiekkel 
ha e’ honban kötnek magán-viszonyi szerződést, ugyancsak 
a’ magyar törvények szerint Ítéltetnek; c) ha külföldi kül
földivel e’ hon határin kívül lép magánjogi viszonyba, ha 
ezen szerződés következtében bírói intézkedés szüksége áll 
elő a’ honban, azon álladalom törvényei szerint fog a’bírói 
intézkedés tétetni, mellyben a’ szerződés történt, hacsak a’ 
szerződésben más ország törvényeire nincsen hivatkozás: d) 
külföldiek szerződési és rendelkezési személyes képességét 
illető kérdésekben hazájokbeli törvények szerint Ítéltetnek el 
akkor, midőn a’ magyar törvény értelmében a’ személyes ké
pesség tolokmegtagadtatik.“ Bóni s  Sám. (Szabolcs): Ezen 
szakasz nem fejtiki azon ideát, mi a ’határozatban kimonda
tott,jelesen az voltkimondva: hogy ha külföldi magyarral köt 
szerződést, mindig a’ külföld törvényei szerint kell megítél
ni; mert a’ magyar törvény szerint a1 formalitásokra igen 
sok van adva, p. o. a’ végrendeletekre nézve, ’s ha magyar
nak tenne külföldi végrendeletet, a’ magyar törvény szerint 
megállhatna, nem, hacsak a’ formalitások meg nem volná
nak benne tartva. Azt akarjatehál kifejezni, hogy a ’ külföldiek
nek szerződéseik érvényesek legyenek, habár azok a’ magyar 
törvénytől eltérnének is;melly körülmény álljon váltó-esetek
ben is. Ezen indítvány elfogadtatván, indilványzó a’ szakasz 
d) pontjául következő szerkezetet diétáit le : „Külföldieknek 
magyar irányában szerződési, rendelkezési és személyes ké
pessége, a’ két hon közül,azon hon törvényei szerint ítéltet
nek el, melly hon törvényei szerint azok leginkább megáll
hatnak.“ —

E l n ö k :  Be lévén végezve ezen tárgy, most méllóz- 
tassanak a’ tegnap félbenszakadt tanácskozást a’ városi mun
kálat 18. §a felett tovább folytatni. Mire V a g y o n  (nyitrai 
kápt.) Kötelesség érzete késztet úgymond fölszólalásra, ’s re
ményiem, hogy magok a’ tekintetes K a r o k  és R e n d e k  
is jelen pillanatban, midőn az egyházi személyek személyes 
kiváltságáról vagyon szó, hallgatásomat kárhoztatnák.— Mi
vel e’ teremben a’miatt v á d o l t a to k ,  hogy mi dogmáink ürü
gye alatt a’ törvényhozói testületnek irányt adni mindig érő- 
szakoskodunk, engedjék meg a’tek. KK. és RR. hogy egészen 
őszintén, leplezetlenül nyilatkozva, valamint az egyház jogait 
tágítani nem kívánom, úgy viszont azok ostromaira meg
felelhessek. Mi a’ kérdés alatti személyes kiváltságunkat dog
mának soha nem magasztaltuk, ’s nyíltan megvallom, hogy 
a’ nélkül is fönállhatnak egyházunk lényeges tanai, a’ mit 
egyházunk három első szomorú százada— midőn a’ keresz-

tyénség, főleg pedig annak szolgáji üldöztettek, ’s egv pol
gári bírótól a’másikhoz irgalmatlanul hurczoltattak és még 
is az egyház tanainak lényege legkisebb csorbát sem szen
vedett, sót erősbült — elegendőleg tanúsítja; de viszont mi
dőn a’ keresztyén fejedelmek ’s nemzetek vallásossága áltál
jában az egyházat ezen kiváltsággal megajándékozta, és en
nek nyomán azt az egyház is törvénykönyveibe iktatta 's az at- 
tóli elállást papjainak szigorú büntetés terhe alatt tiltotta, 
midőn ez részint világos törvényeink, részint pedig egyházi 
törvénykönyvünk elfogadása által szeretett honunkban 'is az 
egyháznak megadatott, megfognak bocsátani a’ tek. RR. hogy 
ezen szabaditéktúl elállanom nem szabad. — \em akarómén 
a’ tek. RR. türelmét említettem törvényeink elősorolásával 
untatni, ámbár számosakat a’ hármas könyvből sz. István, 
sz. László, Kálmán, Zsigmond és Mátyás decretumaiból fölidéz
hetnék, nem pedig azért, mivel egy érdemes követ ur sem 
találtatott, ki a’ papság ezen jogát egészen tagadta volna, 
de még is Peslmegye érdemes köv. azon állítása, hogy mi 
a követelt jognak tökéletes birtokában soha sem voltunk, né- 
melly törvényeink idézésére kényszerit; azt állította ugyan 
is Pestmegye érdemes köv. hogy sz. László 2. k. 13. f. melly
ben a’papok a’ kácsa ’s alma-lopásért az egyházi, nagyobb 
lopásért pedig a’ világi bíróság által Ítéltetni rendeltettek, 
nézetét teljesen igazolja, azonban gyenge fölfogásom szerint, 
az idézett törvény által nézete igazolva épen nincsen; mert 
az egyházi személyek kiváltsága abban áll, hogy a’ papot, 
azon eseteket kivéve , mellyekben a’ halálbüntetést fejére ki
mondani kell, az egyházi biró, a’ püspök, vagy a’ sz. szék 
ítélje; hogy ez a’kérdéses kiváltságnak értelmezése, kitetszik 
a’hármas könyv 2. Rész 44. czimének, ugyanazon Rész 42dik 
cziméveli összevetéséből, ugyan is 44. ez. világosan kimon- 
datik, hogy négy eseten kívül az egyházi személy világi bí
róság alá nem tartozik,’s azokban is a’ papok megelőző de- 
gradálása azaz papi méltóságtúli megfosztatása és csak úgy a’ 
világi hatóságnak átadatása parancsoltatik, a’ 42 ez. pedig 
nyíltan kimondja, hogy az egyházi személyt alább, azaz 44 ez. 
megjegyzendő eseteken kívül halállal büntetni tilos; világos 
tehát ezekből, hogy csak akkor volt megengedve az egyházi 
személyeiméi világi bíróság ítélete, ha bűntetteik fejvesztést 
követeltek; elemezzük tehát ezeknek előre bocsátása után 
idézett sz. László törvényét, abban ki van mondva és azt 
eüsmerem, hogy nagyobb lopás miatt, a’ papot is a’ világi 
bíróságnak át kell adni, de csak praemissa degradalione, 
mivel a’ halálos büntetés a’ nagyobb lopásokra valaszabva, 
azon esetekbeni bíróságot pedig az egyház soha magának 
nem tulajdonította, de nem is követelte, sőt még akkor is, 
midőn az egyházi személyt halálos büntetés kimondatása vé
gett a világinak átadja, kötelességében áll felsőbb helyre ke
gyelemért folyamodni, — az idézett sz. László törvénye te
hát, mivel ottan halálos büntetés forog főn, az egyházi sze
mélyek kiváltsága ellen mit sem bizonyít, hanem azt még 
erősiti; — de nem idézek fel több törvényt azon oknál fog
va is , mert maga Szabolcsmegye érdemes követe is hazánk 
papjai ezen kiváltságát elismerte; (Szabolcs követe: nem!) 
Szabolcs érdemes követének nyilatkozata iránti ezen nézete
met igazolják múltkori azon szavai, hogy az isten azért a- 
dott józan észt, hogy azon, a’ mi rósz, javítsunk’s ha einem 
ismerte volna kiváltságos jogunkat, ezen szavak oda nem 
illettek volna. Én az érdemes követ urnák józan eszét, sőt 
eszélyességét kétségbe nem vonom, de elismerem ’s ma
gasztalom; ő azzal tulajdon eszméje kivívására igen is élni 
tud, olly annyira, hogy hazánk törvényeit tetszése szerint 
magyarázgatja, ’s azoknak némellyeit ma fejérnek holnap 
feketének nézi; legyen szabad ennek bebizonyításául az ér
demes követ ur eMerembeni nyilatkozatira hivatkoznom: 
ő akkor , midőn a’ káptalanok voksa szőnyegen forgott, 
az 1608: 1. t. czikkről tudni mit sem akart, hanem tör
vényellenes gyakorlatra hivatkozott; ellenben akkor, mi
dőn némelly mágnások jelen országgyülésrei meg nem hívá
sáról, ’s azok megjelenhetési és szavazhatási jogainak a’ kir. 
meghívó levéltőli föl nem lételezhetéséről folyt a’ vita, ugyan
azon törvényre hivatkozva, a’ törvényes gyakorlatot elvetet
te, és egyedül a’ törvénynek kívánt hódolni — továbbá az e- 
lőttünk fekvő választványi munkálatra nézve akkor, midőn 
a’-város határábani telepedésről szó volt, az érdemes követ 
ur a’ papokat mint erkölcs- tanítókat, ’s valami szellemi lé
nyeket a’ holdba utasította; ellenben most, midőn a’büntettek 
miképeni megfenyitéséről vitatkozunk, azokat nemosak a föl
dön hanem még’ föld alatt is látni kívánja; - ez nem egé
szen következetes. — De vizsgáljuk most egy kévéssé azon 
ellenvetéseket, mellyek ezen kiváltság megdöntésére fol- 
használtatnak, bírnak é elegendő nyomatékkai? — azzal os
trom otok  jogunk, hogy az immorális egyedeket nem kell 
kefélhetni, nem kell mentegetni; — ezen állítás való, de az 
egyházi bíróságra nem alkalmazható, mert az egyház bűnös 
papjait nem mentegeti, hanem szigorúan bünteti, gyakran 
börtönnel is, ’s pedig magánbörtönnel, azon börtönnel,melly 
a’ fölterjesztendő büntető törvénykönyvbe még csak beho
zatni terveztetik, igy tehát az egyházi bíróság erre nézve 
az ország kivánatát megelőzte; — fenyítésének czélja azon
ban javulás, melly igen gyakran az egyházi személyeknél el 
is éretik. — Az is mondatott, hogy a’ castákat szaporítani 
nem szabad; de én erre azt merem válaszolni, hogy jelen 
szerkezet elfogadásával a’casták még növekedni fognak, mert

“ S!!Ü.??Kk ,a z .eKy,uizi személyek, ’s nemesek közt isuí 
i ásták állíttatnak fól. — A' városi pap világi bíróságnak alá 
lesz a megyei pedig tovább is kiváltsággal lölmház-
va- varosban lakó nemest a’ városi bíróság itélendi 
a mt'gu'bt’n tartózkodót pedig, midőn valamelly városon ke- 
iesztulutdz\a követ el , a’ helybeli hatóság elfő— 
gátja ug jan, de azt a’ megyének kiadni köteles leend.

Legnagyobb anomáliának állíttatott az, ha egv biró ki
mondja az ítéletet, más pedig azt végrehajtja, és ezen el
lenvetesnek fölfogásom szerint egyedül az lehetett értelme, 
hog) a halálos büntetés alkalmakor annak végrehajtása a vi- 
lagi biiuia bizatik, de ezen ellenvetés teljesen megczáfolta— 
tik a. följebb mondottakkal, miszerint az egyházi biró olly 
bűnöst még az ítélet kimondatása előtt a’ világi hatalomnak 
átadni tartozik, — melly esetben a’ világi biró ítél, ’s Ítéletét 
\égre is hajtja, a többi esetekben pedig az egyházi hatóság 
biro is, végrehajtó is. — De valamint több érdemes követ 
ur az egyházi személyek bűntetteik egyházi felsőbbség ál
tali mentegetésétől irtózik, úgy viszont egy érdemes követ 
ur, Jézus példáját, a’ ki papok által ítéltetett halálra, föl
hozva, azok iránti könyórületességét, őket olly kegyetlen bí
róságtól fölszabadítani óhajtva, kitiintetó; azonban leiedé azt, 
hogy azon papok zsidók idősbjei’s nem keresztyének voltak, 
lelede azt, hogy a keresztyén papság halálra senkit nem 
ítélhet. I<ölliozatott az is, hogy az egyházi bűnös személy
nek nyilványos büntetése az erkölcsiségre sokkal iidvöseb’b, 
mint a’ bűntettnek titkolása; de kérdem én a’ l. RR.: titokban 
maradhatnak é az egyházi személyek rósz tettei? az én meg
győződésemnél lógva nem: mivel a’ papok tettei fölött igen 
sok egyed őrködik, ’s pedig ollyan egyedek, a’ kik az er
kölcstelenségen megbotránykoznak, s azi az egyházi felsőbb— 
ségnek löl is adják , azonban egyszersmind arra fölügyelnek, 
vájjon fogja é az olly erkölcstelen lettet példás büntetés 
követni? melly mivel kimaradni nem szokott, ők az által 
kiengeszlelődnek, erkölosiségökben megerősítlelnek, ’s a’ to
vábbi botrány elmellőztetik ; ellenben ha a’ kihágó pap a’ vi
lági bíróság által nyilván ítéltetnék ’s bűntetteinek, rósz tette 
az egész világ tudomására jutna, ’s a’ könnyelműeknek tu
lajdon vétkeik menthetésére ürügyül szolgálhatna, az erkölcsi- 
ség valódi kárával. — Végtére Komárommegye érdemes kö
vete a’ rendőri szabályokat érintve kérdező: hogyan volna az, 
ha valamelly város az utczákom dohányzást eltiltaná, ’s ezen 
szabályt megszegő papot büntetni nem lehetne? melly kérdésre 
az válaszom: hogy a’ pap olly nemű szabályokat általhágni 
nem igen szokott, de a’ megyei tisztviselők igen gyakran, 
volt szerencsém több előkelő tisztviselővel olly megye fa
luin keresztül utazni, mellyben a’ falukbani dohányzás két 
p ft büntetés alatt végzésileg eltiltva van, és ők, általam azon 
végzésre is figyelmeztetve, mégis dohányoztak; ezeket, bün
tetni nehéz, de a’ papot (elsőbbsége altul nagyon könnyű 
föladat. — Nem osztozhatom azon érdemes követek vélemé
nyében, a’ kik hazánk némelly kisebb városait törvényűidé 
’s igazságot kiszolgáltatható bíróság-alkotás lehetetlenségérül 
vádolák, mert én is majd tiz évig egy kisebb városnak la
kosa voltam, tapasztaltam, miszerint annak érdemes tanácsa 
az igazság-kiszolgáltatásban igen gyors és kitűnő, ’s meg
vallom őszintén, hogy a’városok tanácsának, a’mint az jelen
leg szerkesztve vagyon, magamat sokkal inkább vetném alá, 
mint a’ megyei bíróságnak, mert hol a’ törvényszéki birák 
évenkint választatnak, vagy pedig a’ főispán által kinevezet
tekhez , személyek iránti antipathiából némelly hatalmas sze
mély által többen is becsődittethetnek , ott a’ birák függet
lensége veszélyeztetve van; előttem az állandó biró, az éven
kint választottnál sokkal függetlenebb. — Mivel tehát az egy
házi személyek személyes szabaditéka törvényeinkben ’s feje
delmeink kiváltságaiban gyökereztetik , ’s mivel az gyakorla
tilag jelenleg is fönáll, az ellene fölhozott indokok pedig kellő 
nyomatékkai nem bírnak, kérem a’ t. kk. és rr. miszerint a’ 
jelen munkálat 19d. §. a’ papokat is. kivételképen besorozni 
méltóztatnának. Jo an o vi ch (Temesvár):Reményli hogy elfo
gadják a’ t. rendek a’ városi szerkezetet ’s úgy van meggyő
ződve, hogy ha úgy fogadtalik el a’ törvényjavaslat, mint azt 
a’ választvány előterjesztette: akkor haladást tettünk. Szóló e- 
lőlt lebeg a’ törvény-előtti egyenlőség,’s mintillyen kíván e- 
zen szerkezetnek sikert’s jövendőt. Szabadjon fordulnom egy 
két szóval az egyházi rendhez —  mond szóló—  mint mellyel 
először van szerencsém országgyűlésen élő szóval üdvö
zölni.—  Mi a’ fori p r iv i 1 e g ium  o t illeti: midőn a’ 
nemesség a’ jogegyenlőség mielőbbi megközelithetése vó- 
gettkiváltságit feláldozza,akkor azokataz egyházi férfiak min
den erővel igyekeznek továbbra is fentartani, és zárt ajtók 
mellettu'dvözlik a’ kiváltságokat és homályosságot. Azt mond
ják az egyházi rend tagjai: hogyha a’papok nyilványosan bűn
tetteinek,akkor el lesz homályositva az egyházi férfiú tekinté
lye, ’s a’ népet erkölcstelen következtetésekre fogja vezetni. 
De butának tartja az egyházi rend aztán a’ népet, pedig ki ne
velte? Ha ellitkollatnék a’ papnak bűne, még roszszabb lenne; 
mert az is meglehet, hogy a’ vádolt ártatlan ’s ártatlansága 
világi biró előtt jobban kideríthető. Hagyják a főtiszt, urak a 
bíráskodást a’ világiakra. Hát azt hiszik, hogy a \ilági bírák
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igazságtalanul fognak ítélni, ’s majd káröröm m el mondják: 
egy pap került kezünk közé, tanúsuk m eg. A’ kiváltságoknak 
el kell tö röltetn i, m ert azok igaztalan  alapokon állanak. Ez
után Hontmegye követéhez fordult szóló, mondván: az érdem , 
követ ur a’ mint a ’ kir. városok  állását jövőjét rajzolta,úgy két
ségbe kellene esni, hogy kis városban nem is születhetik jó ; 
ha ezt más m ondotta volna,’s Hont m egye követe kis városban 
laknék: tudom  viszszautasitaná azon észrevételeket.

V á c z i k á p t .  k ö v e t e :  Az egyházi korm ánynak szer
kezete nem csak elism erve, de biztosítva is van; azért ő annak 
sérthe tlenü li fentartását kívánja, m ert az egyházi személy nem 
m ondhat le ’s nem is szabad lem ondania ezen kiváltságról. 
Bővebben nem ereszkedik a ’ tárgyba, h o g y n e  mondják: Ci
cero pro  domo sua. Az egyházi rend  m ellett felszólalt köve
teknek köszönetét mondván szóló, csak azt sajnálja, hogy n é -  
melly követ urak, tekintetbe nem vevén a ’ törvényt,olly kön
nyeden intézkednek ezen tárgyban . Szóló kívánja, hogy miu
tán a’ büntető törvénykönyv és eljárás elő fog kerülni, addig 
m éltóztassanak m eg tartan i az egyházi rendet eddigi jogainak 
gyakorlatában. B a b a r c z y  (C songrád): Azon vélem ényben 
van, hogy a’ városi hatóság köre olly alapon nem szerkesz- 
tethetik, melly egy más testület hatóságát semmitné m eg. A 
szőnyegen forgó I8 ik  §. helyett a ’ korm ányi törvényjavaslat 
1 5 , és I7 ik  §§ait kívánná elfogadtatni, mellyek következők: 
„ 1 5 ik  §. A’ városi törvényhatóság a ’ város terü letében  a ’ 
közigazgatásiak  minden ága ira , ennélfogva valam int a ’ po l
gári és rendőri ügyek kezelésére, úgy a ’bűnfenyitő és m ag án - 
jo g iigazság -k iszo lgálta tásra  is kiterjed. I 7 ik § . A’ város te 
rületében elkövetett mindennemű bűntények és rendőri k ihá
gások elitélése szem ély- és b irtokkülönbség nélkül,a’ városi 
törvényhatóságot illeti.“  Szóló szerin t ha ezen szakaszok el
fogadtatnának, ham arább czélt érnénk; m ert ezek m ár san c - 
tionálva vannak. Egyébiránt, a ’ mennyiben itt különböző kér
dések merültek fel, je lesen  hogy nem csak az egyháziak, ha
nem a ’ nemesek is vétessenek ki a ’ városi b íróság  hatósága  
alól, egyenkint látná tárgyalandóknak azon kérdéseket, m ert 
különben czélt nem érünk.

B ó n i s  S. (Szabolcs). Az ellene bocsáto tt bom bákból 
viszszaküld néhányat az egyházi rendre . A’ nyilrai káptalan 
követe— mond szóló— azt m ondá: hogy én feketéből fehéret 
tudok csinálni. Én nem tanultam  Loyolát, ’s igy nem tartom  
azon elvet, hogy a ’ czélm egszen tesiti az eszközöket. Azért 
nem is igyekszem oda, hova követ ur gondolja; m ert tudom , 
hogy szerecsent fehérre  m osni akarni, hasztalan munka. Én 
nem akartam soha fe lh ín iaz egyházat, hogy adja át kiváltsá
g o m é r t  én nem ism értem  el azt soha, hogy van bíráskodási 
kiváltsága az egyháznak. Azt m ondotta követ ur: hogy én a ’ 
törvényttudom  idézni, m időn czélom at akarom  az által e lé r
ni; de az 1 6 0 8 : l.tc z ik k e t nem párto lom , melly a’ káp ta la 
nok szavazatát biztosítja. M agyarországon az usus m agyaráz
za a ’ törvényt. Az egyházi rendnek  van szavazata : m aradjon 
az usus; a ’ regalisták  m indig m eghivattak  o rsz á g g y ű lé s re : 
maradjon az usus. Azt m ondá követ ur, hogy én az egyházi 
rendet, ha tehetném , földhöz sújtanám , vagy m ég lejebb. Én 
azt hiszem, hogy mikor a ’ bűnös sujtatik, akkor nem az egy
ház; ’s nagyon sajnálom : hogy az egyházi rend  a ’bűnöst olly 
nagyon védi. Azt mondá követ u r, hogy inkább vetné a ’ vá
rosnak  m agát alá, mint a ’ m egyének; e rre  csak azt mondom 
követ urnák: hogy a’ megyék nem kérdik a ’ követ u ra t ,  ha
nem m egbüntetik, m int eddig. E l n ö k :  Nem lévén más fel
írva szólásra, talán a ’.jegyző ur az elfogadott elvek következ
tében m ódosított 1 8 ’s 19 . §§kat felolvashatja.

S z e n tk  i r  á ly  i M. olvassa a’ m ódosított szerkezetet, 
melly következő: „ 1 8 .  §. Minden, bárki által a ’ város h a tá 
rában  elkövetett olly bűntény, vagy rendő ri k ihágás fö lö tt, 
melly a ’ köztörvény szerint a ’ törvényhatóság i itélőszékek e -  
libe tartozik: a ’ városi tö rvényhatóság ; ugy-viszont más tö r
vényhatóságok határában a ’ városi lakosok á lta l,habár azok 
polgárok is— elkövetett hasonló tények fölött azon tö rvény - 
hatóság nyomoz, ítél és ítéleteit vég re  is hajtja. 1 9. § .Kivé
tetnek: a ) a ’valóságos hadi szolgálatban álló katonák minden 
tekintetben; b ) a ’ m egyék székesházain belül bárk i által el
követett vétségek; c ) a ’ nem városi tisztviselők, de csupán 
hivatali viszszaéléseiket illetőleg. A’ büntető eljárás a ’ bün
tetőtörvények szerint gyakoroltatik .“  Ezen szerkezet igy el
fogadtatott.

Ezután O l g y a y  Titusz(Pozsonym .) inditványozá,hogy 
viszonosság tekintetéből m ondassékki, hogy a ’ p o lg á r , ha 
m egyében követ el valami bűntettet, a ’ m egye által bün tel- 
tessék. Ezen indítvány viszhangra ta lá lt és e lfogadtato tt; de 
úgy, hogy  az külön törvényczikkben inditványoztassék, a’ 
m ennyiben itt helye nem volna.— T ovábbá Sz e n t k i  r  á l y i  
M. olvassa a ’ 2 0 . § t, melly következő: ,,A’ város határában  
létező k iváltságos udvartelkek birtokosait, az illy telkekhez 
kö tö tt m agán jog i haszonvételek gyakorlatában, rendőri te 
kintetből akadályozni nem lehet.“  P á z m á n d y  (K om árom
m .) Az udvartelkekre nézve úgy akarja m ódosíttatni a ’ sza
kaszt, hogy azok birtokosai a ’m agánjogi haszonvételek gya
korlatában , „sem  rendőri sem sem minemű tekintetből“  nem

akadályoztathatnak. K e n d e  (Szatm árm .)K ivánja ő is az ud
vartelkekre nézve esti világos intézkedést, hogy a ’város ne a -  
kadályozhassa a ’m agánjog  használat’s gyakorlatát;m ertSzat- 
m áron is van g ró f Károlyinak egy nemesi udvartelke, ’s egy 
hajdú ott áll faköpönyegben, hogy senki a ’ po lgárok  közül 
a’ g ró f bo rá t ne vegye; sőt m ég -— mint mondják —  a’p o l-  
gári esküben is benne van, hogy a ’ Károlyi borából nem fog 
venni. Az bizonyos, hogy m ost 1 ó rako r is ott áll a ’ hajdú 
’s a ’ po lgárt be nem ereszti.

S á r k á n y  (K om árom  v áros). A’ K om árom ban levő 
számtalan curiát többnyire Izrael üai lakják, kiknek egy része 
sert, pályinkát főz, ’s a ’m oslékot kiöntik az u tc z á ra ; a ’ húst 
csak akkor vágják, mikor a ’ megye kedvezőleg limitálja. Az
tán ezen curiák to lvajbarlangok; tehát a ’ m agánjog i haszon
vételek helyett, „királyi haszonvételek“  kifejezést kíván té te t
ni a ’ szerkezetbe. JNémellyek szólották m ég ezen tárgyhoz. 
D e L ó n y a y M .  (B ereg )á lta l a ’ múlt o rszággyűlési m unká
latnak ezen tá rg y a t érdeklő szakasza ajánltatván, az e lfogad
tato tt, és a ’ jegyző által azonnal le is d ic tá lta to tt, melly kö
vetkezőleg hangzik: ,,A ’ város határán  belül létező kiváltsá
gos udvartelkekre nézve, a ’m agánjogi haszonvételekkel való 
élhetést a ’ kiváltságlevél és gyakorlat határozza m eg. A’ vá
ros rendő ri tekintetből ezen haszonvételek gyakorlását nem 
akadályozhatja.“  Ezután az ülés eloszlott.

23d ik  o r s z á g o s  ü l é s  a ’ kk. és rr .n é l január 2 7kén , 
T árgy: üzenet és törvényjavaslat a’ honosításról. G h y c z y  
Kálmán náuori itélőm ester olvassa az üzenetet és tö rvény- 
javaslato t a ’ m agyar honosításról és külföldiekről. A’ t.vény- 
javaslat 3 ik § b a , melly a ’ honosításra elengedhetlenül m eg
kívántaié föltételeket foglalja m agában ,a ’ rendek többsége 
a ’ m agyar nyelv tudását az e lengedhetlen  föltételek közé kí
vánta sorozni; voltak m ég, kik azt kívánták, hogy a ’ honosí
tandó bevett vallásu legyen ,’s ezt is elengedhetlen  föltételül 
akarták  m egszabatni.

Azon kjvánatot, hogy a ’ honosítandó bevett vallásu le 
gyen, B i r  ó a ’ szatm ári káptalan  követe indokolta úgym ond 
—  a ’ sok vallás nem jó az országban , sőt káros is, m ert a ’ 
haladást gáto lja  ’s a ’ po lg áro k  nyugalm át felzavarja. Szóló 
tehát azon vélem ényben van, hogy mind a ’ törvényhozásnak, 
mind az egész hazának érdekében  áll, hogy az e lengedhe t
len föltételek közé a ’ törvénybe a ’ bevett vallások m egem 
lítése tétessék.

A’ m agyar nyelv tudásának az elengedhetlen  fö ltéte
lek közzé leendő sorozása körül ped ig  következő vélem ény
nyilatkozatok keletkeztek:

H u n k á r  (V eszp rém ) a ’ föld o lcsósága hazánkban 
nagy csáb a’ beköltözésre, látjuk hogy fejdelm ek is vásáro l
tak itt jószágokat, nem ugyan saját nevük alatt, de m égis az ő 
jövedelm ük gyarap ítására . Nagy oka van M agyarországnak 
körülnézni az illy körülm ények után, különösen a ’ mai c riti-  
cus világban. Szóló tehát m egkívánja, hogy a ’ honosítandó 
tudjon m agyarul. —  K á r o l y i  (N ó g rád ) nem akarják küldő— 
ji, hogy a ’ külföldi pénztőzsérek vásárolják  öszsze jószágain 
kat ’s ez által a ’ behozott külföldi szellem mel nem zetiségün
ket elöljék, ’s a ’ kivitt jövedelem m el hazánkat szegényítsék; 
azért m egkívánják a ’ m agyar nyelv m ulhatlanuli tu d á sá t.—  
B ü k k  Zsigm. (B o rso d )a ’ ki m agyar akar lenn i,tud jon  m a
gyarul; ki ízletesnek találja  e ’ hon birtokát, simuljon a ’ nem 
zetiséghez. Ajánlja a ’ rendek ügyeim ébe a ’ nem zetiség biz
tosításá t,m ert hazánk egy olly föld, mellyről a ’költó'vel e lke li 
m ondanunk: „Á ldjon vagy verjen so rs keze, itt élnünk hal
nunk kell!“  Nekünk m agunkban kell erőseknek lennünk,m ás
ban nem bizhatunk; m ert hom ogén elem et nem találunk az 
egész világon. Szóló az ősiséget, melly eddig  nem zetiségün
ket tám ogatta , úgy tekinti,m int egy avult kerítést, melly v a - 
lamelly házat kerít, de mellynek nem lehet belsejét látni; ’s 
eddig ez volt o k a , hogy hab ár szerettek  a ’ külföldiek ha
zánkba b e jö n n i, m égis bizonyos viszszairtózást kaptak, ha 
V erbőczyre gondoltak, m ert nem tudhatták, hogy vájjon nem 
kapnak é a ’ vett jó szágga l egy p á r tuczat pertnyakukba.N éz- 
zünk viszsza az első keletkezésre , mi a ’ m agyar föld ízlését 
m egkedve lte tle : a ’ külföldiek úgy nevezett ágens tagjai el
já rtak  az országban , kik csinosak, ügyesek, tanultak v o ltak ,’s 
mint illyenek sokszor a ’ honleányok legszebbjeit schleppel, 
de nem tu ll-anglaisval hanem faluval, vették e l ; hogy aztán 
a ’ példát sokan követték, azon nem lehet csudálkozni, m ert 
a ’ szépet mindenki szereti. Vigyázni kell tehát, hogy szép e
ink külföldre ne menjenek,m i pedig  igen könnyen m eg tö rté 
nik, m ert a ’ m agyar ilju nem concurrálhat a ’ külföldivel. Mi 
nyers em berek vagyunk, azt m ond ják ,’s az em beri term észet 
gyarló  ’s azt ta rtja ,hogy  jobb a ’ szom szédé. Hogy tehát nem 
zetiségünket biztosithassuk: ki m agyar po lg á r akar lenni,tud
jon m ag y aru l.—  Gr. A n d r á s s y  Gy. (Z em plén) biztosítani 
kívánja a ’ nem zetiségei, ’s ez állal hazánk vagyoni állását; 
m ert ha a ’ m agyar nyelv tudása nem kivárhatnék meg a ’ be
jövő külföldiektől: azok a ’ külföldön m éghárom  percenttel el 
nem tukm álhatott pénzükkel is bejönnek az országba, ’s azon 
itten jószágot vesznek, ’s annak jövedelm ét külföldön köl
tik el. E lőkerülvén azon észrevéte l, hogy az A usztriában

tartózkodók ne tekintessenek külföldön lakóknak, ’s ausztri
aiak ne tekintessenek külföldieknek, ’s azokra nézve a’ ho- 
nosodhatás kedvezőbb föltételek alatt engedtessék meg, kér
di szóló: talán azért ismerjük az ausztriaiakat-honpolgárok- 
nak, hogy az adminisztrátorokra szavazzanak, hol ezen rend
szer, a’ kreishauptmannság keletkezett? ’S a’ vámrendszer 
végett? B u n y i k (Horvátország) természetesnek fogják ta
lálni a’ t. rendek, hogy küldőji nemzetiségünk tekintetében, 
a’ honosodásra a’ magyar nyelv tudását mulhatlanul nem kí
vánják m eg.—  Egyébiránt kijelenti szóló, hogy Horvátor
szág jogát a’ honosítás iránt fentartja.

Ko s s u t h  Lajos: Mikor gyakorolták az indigenatusi jo
got a’ kapcsolt részek? Hát nem gyakran fordultak é a’hor- 
vátországi követek az országgyűléshez Horvátország ré 
széről azon kéréssel, hogy az általok ajánlottak az országgyű
lés által honosíttassanak? J o s i p o v i c h  (Turopolya): Csu- 
dálkozik, hogy az az ur ott(érti szónok Horvátország követét, 
kit mindig csak igy nevez) több jogot akar adni Horvátor
szágnak, mint van. Horvátország soha sem adott indigenatust; 
de voltak esetek— akkor pedig igaz horvátországi követek 
voltakiit— midőn Horvátország több egyednek honosításáért 
folyamodott. Ha volna indigenatusi joga Horvátországnak, 
neki tudni kellene, ki sok nemest képvisel.

O s e g o v i c h  (H orváto rszág): Pestm egye követe azt 
m ondá, mutassák m eg küldőink, hogy mikép és mikor gyako
rolták az indigenatusi jogo t. Ezt ugyan tudni kellene m inden
kinek, neki nem volna kö telessége m agát igazolni, de Pestm. 
követének kíváncsiságát m égis k ielégíti ’s bebizonyíthatja, 
hogy 1 6 0 8 , 1 6 9 2 , 1 6 9 3 k i években a’ honosítottak a ’ kap
csolt részek üléseiben esküttettek fel. I 7 2 3 b a n  ’s 1 7 4 3 b an  
szinte történtek honosítások— többek közt a’Buccari grófok, 
kik a ’ kapcsolt részek üléseiben esküttettek fel. A’ turm ezei 
grófnak azon előadása, hogy a’ kapcsolt részek ajánlottak 
honosításra  egyedeket, nem ron tja  le a ’ kapcsolt részek in
digenatusi jo g á t; m ert a’ kapcsolt részek honosítása M agyar- 
ország honosításával öszszeköttetésben nincsen, ’s az csak 
H orváto rszágra  és nem M agyarországra érvényes. Miután te 
hát a ’ kapcsolt részek ezen jo g o t gyakorolták, annak fentar
tásá t követeli küldőji nevében.

J o s i p o v i c h  (T uropolya): Igen sajnálja,hogy az az ur 
(é r ti szónok H orvátország követét) m indig törvényeket és s ta 
tútum okat idézget; múlt o rszággyűlésen is sokat felolvasott, 
és szóló haza m ent, hogy utána nézzen, de az egy sem  úgy á l
lo tt, mint az az u r előadta. Szóló szerint csak m agyar ne
mes és g ró fv an , ésso h asem  hallotta, hogy horvát nem es vagy 
g ró f volna. Hogyan lehet hátm ondani, hogy a’ kapcsolt részek 
honosítottak? K o s s u t h  L.: A’ tü relm et el kell veszteni, m i
dőn itt folytonos jogköveteléseket hall az em ber em legettetni. 
Ha az azú r, nem is tudom minek nevezzem, Slavonia követé
nek lehetne m ondani leginkább —  azt m ondja, hogy H orvát
ország gyakorolja a ’ honosítási jogo t, szóló ezt— ha igy van, 
jogb ito rlásnak  nevezi. Azon urak, kikH orvátország vagy S la
vonia gyűlésén öszszejönnek, szeretnének jo g o t affectálni; de 
híjába. Az országgyűlés a’ fejdelemmel együtt gyakorolhat 
csak honosítási jo g o t,m é g p e d ig  a’ fejedelem nem esíthet csak 
belföldit; az országgyűlés pedig külföldit a’ fejedelem b e j 
egyezésével. És m égis Z ágrábban  öszszeülnek azon urak ’s 
azt gondolják, hogy törvényt alkothatnak. Szóló tagadja, hogy 
valaki m eríthetne jo g o t m ásunnan, mint törvényből ’s itt a’ 
puszta kétségbevételt— b á r ezt sem fogja tűrni— csak puszta 
hangnak tekinti; de ki ezen tételt, hogy a ’ törvényhozó ha
talm at ő felsége hozzájárultávai M agyarország ’s a ’ kapcsolt 
részek öszszes törvényhozása gyakorolhatja, kétségbe m eri 
v enni’s tettekkel is lép ellene,azt,m int ki„se erigit contrasta tum  
publicum  Regni H ungáriáé“  notóriusnak declarálja.—  Azért 
hogy Z ágrábban  tö rtén t valami, m ég azért a ’ törvény áll, ’s 
csak itt lehet törvényt alkotni és nem m ásutt; és notóriusnak 
declarálja szóló ismét, ki m ásutt akar törvényt alkotni, mint Ma
gyaro rszág  ’s a ’ kapcsolt részek öszszes o rszággyűlésén.

B o t k a  J. (B ars): H orvá to rszág  követe olly tényeket 
hoz fel, mellyek nem csak törvénynyel ellenkeznek, hanem  sé 
relm ekül is tekintethetnek. Azt mondja t. i. a ’ követ ur, hogy 
H orvátország honosításai törvényesek lennének; rósz értelm et 
tulajdonit szóló a ’ ho rváto rszág i tartom ányi gyűlésekről ren 
delkező törvénynek, m ert abban  ki van mondva, hogy azon 
végzései a ’ kapcso ltrészek  gyűléseinek, mellyek az anyaország 
törvényei ellen hozatnak, eo ipso  semmisek. Miután pedig a’ 
törvények nem adnak jo g o t a’ kapcsolt részeknek honosításra , 
ha tö rtén t honosítás, törvény ellen történt ’sigysem m is . Követ 
u r az állítólag H orvátország  által honosítottak közt egy olaszt 
említ, mi bizonyítja,hogy titokban ment az e ljárás; m ert Mátyás 
törvényei szerin t nem lehet velenczeieket ’s lengyelt h o n o - 
sitni. Szóló azon végzi beszédét, hogy valam int pragm atica 
sanctio fölötti határozata H orvátországnak törvénytelen  volt, 
úgy az általa telt hónositások is törvénytelenek.

O s e g o v i c h  M. (H orvátország).-Sajnos állásban é r 
zi m agát, m ert az nem csak a ’ m éltányossággal hanem  az i -  
gazsággalís  ellenkezik. Az m ondatott azonur által (é r ti szó
nok T uropolya g ró f já t) , ki m inket is m indig azon uraknak
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mond, hogy csak m agyar nemes van; pedig m agyar nemes 
a ’ h orvát nemes is, kit ő felsége nemesít. Azonkívül a ’ tö r
vényben is van mondva: „dom inis c ro a tis“  ’sat. ’s jgy nem 
áll az, m intha horvát nemes nem volna. Peslmegye követé
nek, ki azt m ondja, hogy nincs honosítási jo g a  H orváto r
szágnak, azt feleli szó ló : hogy mikép lehet azt jo g b ito r lá s
nak m ondan i, a ’ minek gyakorlatában volt H orvátország. 
Hogy notórius, kiő felségén ’s az országgyűlésen kiviil m ás
nak tulajdonit törvényhozási jo g o t, ezt elism eri szóló; de ezt 
nem  lehet re á  alkalmazni, m ert a ’ törvény a ’ kapcsolt részek 
határozatit m unicipales legesnek híja, m ellyekct pedig hozni 
lehet a’ törvény értelm ében. A’ mi vég re  azon okoskodását 
illeti B arsm egye k ö v e tén ek , hogy ha pragmatica sanctio 
iránti határozata a ’ kapcsolt részeknek nem volt törvényes, 
nem lehet az a ’ honosítás sem — erre  csak azt feleli: hogy a -  
zon tény, m iszerin t a ’ pragmatica sanctiót elfogadták a’kap- 
csolt részek, csak d icséretet érdem el, nem pedig  m egrovást.

T a r  n ó c zy (N yitram .) Vannak nemzetek,mellyekmidőn 
m eghódítottak valamelly nemzetet, azt alattvalói állásba h e 
lyeztették; M agyarország ellenkezőkép te tt ’s a ’ kapcsolt r é 
szeket hasonló jogokban részesítette m agával; és ezen jó té 
tem ényért a ’ helyett hogy hálát nyernénk, hálátlanságot ve
szünk. H orváto rszág  több jo g o t akar gyakorolni mint az a -  
nyaország, ’s általányos statutarius jo g o t vitat m agának ; a’ 
horvátok M agyarországbanjószágot b írhatnak ’s a ’ m agya
rok H orvátországban nem; adót kevesebbet fizetfelével, mint 
a ’ m agyar törvényhatóságok; ebből m ég repeal lesz, ha g á -  
tot nem vetünk. De majd eljön m ég az idő, midőn a ’ türelem  
m egszűnik ; e ljö n , midőn ő felsége á l t a l  f o g j a  1 á t— 
n i , hogy H orvátországnak illynemü követelései csak á r 
tan ak ; eljön az idő, hogy egyesiive ’s öszszeolvasztva lesz 
H orvátország  az anyao rszágga l, ’s m egszűnik a ’ je len leg i 
törvénytelen állás. Szóló kívánja, hogy a ’ m agyar nyelv tu 
dása az elengedhetlenföltételek  közzé soroztassék,m int szin
te a ’ bevett vallásuság is. —  J o s i p o v i c h  (T u ropo lya) 
azaz u r ott (é r ti a ’ horvátország i követet) azt mondta nekem, 
hogy én is csak az a z ú r  volnék. Hivatkozom a ’ m. personalis 
u rra , kinél be van adva Z ágrábm egye ellenm ondása, hogy 
az az ur nem H orvátország követe , hanem csak a ’ zág ráb i 
püspök em bere. Engem  egész ország köveinek ism er, nem 
úgy mint az urat, kinek helyén én azon hat fo rin té rt nem ül
nék. Az u r nem csak H orvátországban , hanem itt is zavart a -  
kar c s in á ln i; én az urat el nem ism erem  követnek, m ig a ’ 
választás törvényes nem lesz ; hogy pedig  az törvényesen 
nem történhetik , annak a’ korm ány oka. A’ m agyar nyelvet 
az illyr párton senki sem tudja, ’s az u r azért dolgozott és 
dolgozik az ellen, hogy tanácsos legyen, a ’ mi m ár lett is, és 
lesz m ég re fe ren d ariu s  is. S z e m é l y n  ök.-K énytelenkijelen
teni,hogy H orvátország követei el vannak ism erve követeknek, 
tehát tisztelni kell azok individualitását, ó  m ltga tiszteli a ’ sza
bad szólást, de itt m inden m agánviszonyokra kiterjeszkedést 
illetlennek tartja. (V ége köv.)

B U D A P E S T I  N A P L Ó .
Az idő egészen kedvez a’ farsangi vigságoknak; havazott, 

most fagy, ’s a’szánok csakúgy csörögnek szerte az utczákon,mi
hez ha m ég pattogatnának i s , azt gondolnék, hogy falusi meny- 
aszszonyt vagy hoznak, vagy érte m ennek; így azonban csak e- 
gyik részletét látjuk az uralkodó divatnak, melly minden hatalma 
érzetében is kénytelen m agát az időhez— e’nagy rongyászhoz— 
alkalmazni.A’ városligeti tó jegén  egész serege czikáz a’ korcso
lyázóknak, néha nagyot isesn^k, de melly körülményen— mint
hogy korunkban az esés inkább napi renden van az egyenesen 
állás és járásnál —a’ körülfutosók még csak nem is nevetnek; 
csupán egy csinos nőajak sikoltá el m agát múlt szerdán a ’ tó
parton nyugvó szánban, egy deli arszlán jégre  zuhantát látván. 
A’ szánban egy férfi is ült, kinek hogy a’ felfodözés nem igen le
hetett ínyére , ránczokba szedett homlokbőréről lehete gyanit- 
nunk.—H íjába!a’ gyilkosságot és a ’ t i l t o t t  s z e r e l m e t  a’ 
tyuk is kikaparja.

Múlt hó 3üán tarto tt nemzeti casinói választó közgyűlés
ben elnökökül gr. Széchenyi István, g r Batthyányi Lajos és Haj
nik Pál választattak meg, ezeken kívül a’ választottsági tagok. A’ 
színházi páholy kibérlése ismét egy évre megállapittatott.

A’ Pestmegye pártfogása alatt álló hazai első takarékpénz
tá r  múlt hó 31 kén kiosztá nyomtatásban részvényesei közt bevé
teli ’s kiadási kimutatásit, miből az intézet állapota kitetszik.Ezen 
kimutatás szerint a )  a’ t eh e r  á l 1 á s: 184*. végével fennma
radt teherállás 2,551,853 ft. 19 k r . ; l847ki 5°/0 betételek: 
1,130,115 ft.5 0 kr., ugyanazon évi 4 %  betételek: 698,629 ft. 
45 kr.; ’s végre azon évi 6 %  befizetett kamatok: 158,256 ft. 10 
kr.;— ő s z  s ze  se  n : 4 ,538,855 ft.4  kr. pengő pénzben.— Visz- 
szafizetett 5® obetételek ’s ezektőljáró kamatok: 1,005,565 ft. 32 
kr.; a’ 4o/o betételek ’s kamataik viszszafizetése : 709,736 ft. 38 
kr.; a’ mult évi kezelési jövedelem a ’tartalék-pénztárba tétetik át: 
37,979 ft. 43 kr. pp Marad 1847ik év végével az egész teherál
lás: 2,785,573 ft. 11 kr. A’ kölcsönök öszszegét: 2,734,695 ft.39 
krt. e’ teher állásból levonván, m arad a’főpénztárban készpénz: 
50,877 ft. 3 2 kr. pp.— b ) Y a g  y o n á 11 á s : kikölcsönözve van
nak 6°/o tőkék: statuskötelezvények- és aranyokra: 6 0 ,9 14 ft. lo  
kr.;Eszterbázyhg. sorsokra: 26,150 f t ;  pesti magyar keresked. 
bankrészvényekre: 22,920 ft. váltókra: 129,909 ft .; nemesi in
gatlan javakra: 1,385,9*27 ft.; pestbudai házakra: 744,576 ft.; 
tulajdon joggal biró szabad m.városi lakosok ingatlan vagyonai- 
ra: 277,070 f t .; kiváltságos és közpénztárral biró községeknél: 
13,600 ft.; pestmegyei jobbágytelkekre: 73,629 ft.; készpénz
vagyon ezen pénztárban: 88,857 ft. 15 k r .;  ö s z s z e s e n :  
2,823,552 ft. 54 kr. pp. Ezek szerint marad 1347dik év végével

aze°-ész teher- és vagyonállás: 2,785,573 ft. 11 kr.pp. II.) A’ 
tartalékpénztárnál c) b e v é t e 1 e k: alapitói kamatok: 23,466 It; 
díjak: 2 569 ft. 22 kr.; 6°/o kikölcsönzött tőkéktől befizetett ka
matok: 5132 ft. 19 kr.; K>°/o folyó várandó kamatok: 2027 ft. 37 
kr.; kezelési jövedelem a’ közpénztárból: 126,912 ft 1 kr.; 44 
darab intézeti alapszabály eladásából: 7 fi. 20 kr. pp.; mellyből 
az igazgatói tiszteletdijt, tisztviselők és szolgák fizetéseit, kezelési 
költséget, éhező szegényeknek nyújtott segélyt, és 6° «folyó vá
randó kamatokat”  11,808 ft. 53 ki\ levonván, marad a’múlt év 
végével az intézetnek tulajdonául 148,305 fi. 46 kr.;mellyből is
mét a’ kikölcsönzött 6°/o tőkék öszszegét — 107,779 fi. 30 krt. 
levonván, marad készpénz ezen pénztárban 40,526 fi. 26 kr. pp.
— d) k i a d á s o k :  kikölcsönzött 6°/o tőkék: váltókra: G,500 ft.; 
nemesi ingatlan javakra: 3,400 fi.; pestbudai házakra 2,430 ft.; 
tulajdonjoggal biró sz. mvárosi lakosok ingatlan vagyonaira: 
6,4iO ft.; pestmegyei jobbágytelkekre: 88,999 ft. 30 kr.; ö s z- 
s z e g :  107,779 ft. 30 kr.pp. — e) kü l ö n ö s  k i a d á s o k :  
igazgató tisztelet dija, tisztviselők és szolgák fizetései: 5,986 ft. 
4() kr.; kezelési költség: 17 94 ft 36 kr.; Pestmegye és a’két fő
város éhséggel küzdő szegényeinek segélyzésére 2000 ft. 6%  
folyó várandó kamatok : 2,027 ft. 37 kr. ö s z s z e s e n :  ll,8o8  
fi. 53 kr. Ezek szerint marad 1 S47ik észt. végével az intézetnek 
tulajdona 148,305 ft. 46 kr. pp.

Épen most jelent meg Pozsonyban: J a v a s l a t  a’ m a- 
g y a r  k ö z l e k e d é s i  ü g y  r e n d e z é s é r ü l  czimü mun
ka, irta gróf Szé ehe  ny  i I s t v á n ,  Szerző gróf rövid előszó
val vezeti be munkáját, ’s ismérteti a’ f e l s é g e s  Ha z á va l .  
A’ közérdekű tárgy, mellyről a’ nm.gr. értekezik, mintegy felha
talmaz bennünket, lapunkban a’ korszerű munkáról kimerítő is- 
mértetést adni. A’ könyv végéhez világos és könnyen kivehető 
metszetű földrajz is van csatolva, mellyen a’ veres vonalok a’ kő
— ’s a’feketék a’ vasutakat jelölik. Itt csak röviden figyelmeztet
jük rá olvasóinkat.

Lapunk Budapesti napló rovatában a’ Sz é  p é k  könyve  
iránt némi kérdezősKÖdés tétetvén, sietünk a’f ö l v i l á g o s i — 
t á s  s á l  kielégítő válaszul ezennel szolgálnia’ következőkben: 
„A’ J e l e n k o r i  óik számában „ S z é p e k  k ö n y v e “ iránt 
közlött felszólalásra, (noha azon egész tárgy, sem előfizetésiem 
a’ vállalat részéről soha nem történt hirdetéseknél fogva a’ kö
zönségre nem tartozik, *) feleletül adatik, miszerint az egésznek 
kiadására k e l l e n e  3438 pengő forint, kapott pedig a’ tár
saság három lelkes hölgytől előlegezési czim alatt hatszáz forin
tot. A’ kérdező tehát igen könnyen meggyőzheti magát, hogy 600 
forinttal 3438at fedezni nem lehetvén, a’könyv megjelenését,— 
(mellynek utólsó képeit csak három hónap előtt kapta a’ társa
ság) ezen pénzhiány akadályozza, ’s a’ társaság részéről épen 
most is mód és lehetőség kerestetik e’ drága vállalat létbehoza
talára, mellynek öszszes költségeit—biztos és indokolt számítás 
szerint, — a’ magyar vevő, vásárló közönség s o h a  s e m fogja 
megtéríteni. Egyébiránt a’ t. ez. újdondász ur kéretik tudomásul 
adni azon kérdező hölgynek, hogy kétszáz forintját, alulirtnál, — 
midőn tetszik, fölveheti. Pozsony január 25kén 1848. Kuthy La
jos mint a’Szépek könyve szerkesztője.^

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G O K .
B ács-B odrogm egye.M ult é. dec. 13ánelső alispáni 

elnöklet alatt megnyílt közgyűlésünk első napján mint kitű
zött tárgy kezdetben szőnyegre került Baranya v.gyének a’ 
ló és marhatolvajlások meggátlására minden megyét felhívó 
körlevele fonalán kiküldött választvány jelentése, mellyben a’ 
nemesség jogait korlátozó szabályok terjesztetvén elő, Z. J. 
tb. legelőször szólalt fel mint conservatives a’ hármas könyv
I. r. 9. czikk nyomán kifejté, miként a’ választványi javaslat 
1 ső pontjában megállapított elv ellen, melly szerint a’ neme
sek barmai is nem nemes községek előljáróji által lennének 
öszszeiratandók, ’s a’ helységi közkönyvbe jegyzendők, sőt 
némelly gyakorlatilag létesithetlen szabályi köteleztetések el
mulasztása miatt kemény birságlással megrovatandók, ünne
pélyes óvását ’s ellenmondását jelenti ki, mert miután a’ tör
vény világos szavai nemest a’ magáéban háborgatni nem 
enged, e’ megyei statútum a’ sarkalatos törvényt sértené 
meg, ’s miután a’ választványi munkálat több pontjai a’ ne
mesi törvényes jogok sérelme nélkül életbe léplethetendők 
nem volnának, az egész javaslati szabályzatot elmellőzendő- 
nek inditványozá. Pártolták indítványát L. V. k. kincstári ü- 
gyész —  L.G. megyeit, aljegyző, F. P. tb. ki,ha már a’ vá
lasztványi javaslat létesítendő, az öszszeirástjárásbeli szol— 
gabiró által intézendőnek ajánlá, B. M. tb. ki nyíltan kijelen
té, hogy az illy törvényelleni szabályzatnak nem hódolhatván 
ünnepélyes tiltakozását jegyzőkönyvbe igtatni sürgette, va
lamint P.M. főügyész a’ nemesség törvényszerű jogsérelmét 
kikerülni javaslotta. Ellenben L. K. másod alispán a’választ
ványi munkálat üdvös ered vényeit fejtegetve oda nyilatkozott, 
hogy mivel a’ javaslóit pontok által a’ vagyoni bátorság biz— 
tosittatik’s a’ fönemlitett birtok-háborgatás helyett bátorlét 
eszközöltetik,a’ nemessége’ nagyszerű nyereményért féltett 
jogaiból áldozatot hozhat; beléegyezett egyébiránt, mikép 
nem ellenzi, ha az öszszeirást a’nemesekre nézve a’ szolga- 
birák intézendik, nehogy a’ sok üdvhozó pont e’ miatt 
m e g h i ú s u l j o n ,  s ő t  k é s ő b b  K. J. táblabiró köz
vetítő indítványát, miként a’ nemeseknek szabadságukban 
álljon barmaik öszszeiratását szolgabiró vagy a’ községi e- 
lőljáróság által eszközöltetni, elfogadta; pártolták buzdítását
G. M. kamrai tanácsnok, P. K. kincstári ülnök, 0. Zs. k. ügyész 
’s midőn másod nap a’ vitatkozás befejeztetelt, ’s e’ megyei 
statútum életbe léptetése 1848ki martius lső napjára tűze
tett ki, ismét kemény vita támadt az iránt: vájjon e’ statu-

w) De azokhoz, kik annak kiállitandásához költségeikkel járu l
tak, tán némileg tartozott. N a p 1 ó i r ó*.

tűm ő felségéhez fölterjesztessék é? ’s törvények idéztetvén 
törvények ellen P.M. főügyész ped ig  a’ m egyei löl nem te r 
jesztési szokásra hivatkozván, a ’ keserű felszólalások e re d -  
vénye az lön, hogy e ’ statútum  egyedül tudom ás végett kül
dessék föl, többnyire az egész munka kinyomatni ’s m inden 
m egyének m egküldetni határoztatott. Eredvényéról a ’ t. o l
vasó közönséget időszakonként tudósítani el nem  m ulasztan- 
d o m , —  h o g y  k i t ü n t e s s é k ,  m i k é n t  i l l y  
tulszigoru szabályok sem terem nek sükert, ha  azok főszem
pon tjá t, i. a ’ végrehajtás, kibuvósdi kedvezésekkel bénittatik. 
Ezután követeink tudósítása olvastato tt, m ellyben a’ válasz- 
fölirat ’s ebben érin tett sérelm i pannaszok ’s az alsó táb la  ü -  
zenetei foglaltatván, követeink az évenkint ta rtandó  o rszág - 
gyűlésre nézve u tasítást kértek. L. K. m ásod alispán ekkor 
m egem lítő, m iként az országgy. tanácskozások iránya igény
li, hogy korkivánta eszmékhöz simulván anya-u tasitásunk  né
melly pontjait átalakítsuk, m ert nem szere t olly alkotványos 
állást, m ellyben m egyénk minden szavazásnál bukván, a ’ tö r 
vények reán k  parancso lta inak  a ’ nélkül, hogy azok hozata lá
ba befolynánk. Az is v iszszate tszetta’ tisztelt a lisp án n ak ,—  
hogy követeink csak egy pontot tüzének ki u tasítási kérőim ül, 
m iután a ’ kk. é s r rn e k  m indenegyes pon tra  joguk  van újabb 
u tasítást szabni, midőn e ’ tárgyak különben is a ’ főrktől visz— 
szaérkezendnek ; sőt m ivel k ö v e te in k —  a’ mosonyi követ 
módosító indítványára szavaztak, m ellyben a ’ sérelm ek bár 
általányosan, de m egérin te tvék , figyelm eztetni szerette volna, 
mikép ez u tasításukon túl állván, annak körében tartózkod
janak. E ’ ki vánatától azonban elültetvén, a ’ többség  egyene
sen kijelenté, m iként a ’ m egállap íto tt anyautasitás illy h irte 
len változtatása a ’ m egye m éltóságát és sz ilá rd ságá t kocz- 
káztatván ennek m egrend itésébe  belé  nem  egyezik annálin - 
k áb b ,m ert abban a ’ m egye szellem e foglaltatik, ’s m iután a ’ 
m ásod alispán is nyilványitá, hogy a’ sim ulást a ’ m egye szel
lem ében é rte tte , e ’ tudósítás az u tasítással foglalkozó v á -  
lasztványnak kiadatni ha tároztato tt, mellynek je len tése  nyo
mán azévenkin ti o rszággyűlés párto lá sa  addig , m ig a ’ k o r
szerű teendők halm aza feldolgozva leend, követeinknek u ta 
sításul adatott. E lőkerült ezután a ’ H ajdúkerület körlevele , 
m ellyben hatóság i rendez te tésé t párto lta tn i kéri, az o rszág - 
gyülésitárgyakban  m unkálkodóválasztványnak kiadatni re n 
deltetett. Egy igen fontos tá rg y  közfigyelm et ébresztett. P o -  
roszkay Ignácz zom borík . k incstári m érnök nyom tatásban illy 
czimü m unkát bocsátvánki: „ A’ F erenczcsa to rna  Pestig  hosz- 
szabbittatásának hasznai —  hasonlítva az 1 8 4 0 ik  évi 3 8 d ik  
törvényezikkben országosan  p á rto lt p e s t-  szegedi c sa to rn á 
h o z —  p e s t- te m e sv á r i vasúthoz, g ő z - és közönséges dunai 

i hajózáshoz — ’s figyelve a ’ vukovár-fium ei vasút ide vonat
kozó h a tá r á r a ,“  — • szám ítási adatokkal k im u ta tja , m iként 
Szegedről Pestig  a ’ csatornán  tö rténendő  szállítás keveseb
be kerülend, mint a’ p e s t-sz e g e d i csa to rn án ;k ap cso la ti ’s 
biztosítási szem pontokból ped ig  e’ csatornának  e lső ségé t 
fe jteg e tv én ,’s a ’ m unkálhatási kö ltség  kevesebbségé t is szá
mokkal m utogatván, Szegedtől m enve a ’ bácsi c sa to rn án - 
B ezdány- B a ra c sk a -B a ja -K alocsa-D ab- ’s a ’ közben eső vi
déken fölfelé S oroksárig  a’ tö ltések  által négy  száz ezer hold 
legjobb föld m entetik m eg v izáradástó l. Ezen te rvé t folya
m odványa á lta la ’ kk. é s r r .  p á rtfo g ásáb a  ajánlva, követeink 
által ennek országgyülésen i in d itv án y o z ta tá sá t’s p á rto lta tá -  
sá t eszközöltetni k é rte .E gyhangú  p á rtfo g á sra  ta lá ltu g y an  a’ 
te rv eze t,h o g y  azonban a ’ lé tesithe tőség  főpontja irán t b á r -  
milly szem betűnő nehézség felsőbb helyeken is e losz la ttas- 
sék, —  a ’ m egyei főm érnök ’s a ’ F erencz csatornánál m ű - 
k ö d ő  i g e n  j e l e s  t a p a s z t a l a t u  —  M i c h a l e k  
m érnök Íro tt vélem ényadásra  hivattak föl, im igy lévén kö
veteinknek utasításul felküldendő.'— A’ B ács-B odrog -m egyei 
népjegyzői nyugd íj-in tézetnek  a ’ n. m. m. kir. h e ly t.tan ács- 
hoz fö lterjesztett a lapszabályai v iszszaérkezvén, a ’ k. intéz— 
vényben csak azon p o n tra  tétetik  változtatás, m ellyben m in
den jegyzőnek tartozási kö te lezettsége  kim ondva volt: a ’ tá r 
sulatba beiratkozni; e ’ szabályi ta rtozás szabad szövetkezési 
v á lasz tásra  m ódosíttatván, A’ részvényi be té te i ötven pengő 
forintban állap ítta tván  m eg , a ’ já ru lék i fizetés 10 p f t r a h a tá -  
roztatik  évenkint. A’ szerencsétlenü l elnyom orult vagy v é t-  
ketlenül k iü tte te tt egyed 1 0 Opfrt segélyzési nyugdíjt huzand, 
valam int az elhunytak árváji is arány lagos segedelem ben  r é -  
szesülendők. E ’ fontos intézetnek, ha rendezés i pontjai kie
gészítve m egállap ítta tnak , szabályit egészterjedelm ökben  köz
leni el nem  m ulasztandom . I 8 4 8 ik  évi ja n u á r  I7 tő l 2 9 ig  
p o lg á ri büntető ’s ú rb é ri tö rvényszék , feb ru á r l4 tő l* 2 6 ig  
hasonlón p o lg á ri ’s büntető törvényszék, m artius 2 Okán óv- 
negyedes közgyűlés leend. A’ m arhahús á ra  12 váltó kr. 
m aradt.

Veszprém megyének jan u ár 1 7 én  főispáni elnöklet 
alatt ta rto tt közgyűlésében olly nagy  szám ú közönség je len t 
m eg, minő m ég akkor sem  volt, m időn négy évvel ezelőtt az 
adó ügye m inden védelem  nélkül m egbukott. Ezen közgyűlés 
közhírré té te lével szárnyra  kapott azon hir is, hogy H unkár 
Antal első követünknek viszszahivatása czéloztatik azért, m ert 
a ’ dec. 1 5ki kerül, és dec. 2 0 k i országos ü lésekben, midőn a’
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resitése a’ megye részéről aggodalomnak jelentessék ki. Volt 
emlegetve a’ béke szelleme, melly megyénkben eddig ural
kodott. De a’ nemesség azon gondolatban,hogy Hunkár visz- 
szahivatása van szándékban, folyvást azt éljenezte és sérel
met kiáltozott. ’S miután Sz. M. ellenzéki tag azon kérdést 
támasztotta: vájjon hova fognának szavazni követeink, ha a’ 
kérdés akként fog kitüzelni: „sérelem é, vagy nem?“ ha ők 
ekkor sérelemre fognak szavazni, akkor ő megnyugszik az 
aggodalomban. Erre egy zaj utána harsogott sérelem, sére
lem! és határozat lett: „Minthogy a’törvény által nem ismert 
administratori hivatal ellen számos megyében és az ország
gyűlésen süker nélkül lett sűrű felszólalások a’ kk. és rr. ha
zafias keblébenisméltó aggodalmat gerjesztettek, odautasit— 
tatnak a’ követek, hogy a’ főispáni helyetteseknek az ország
gyűlés mellőztével egyoldalú kormányrendeletek által kelt 
rendszeresítését alkotványos sérelmül terjeszszék elő ’s or- 
vosoltatását eszközöljék. És törvényt hozatni szorgalmazza
nak, melly az administratorok szükség-parancsolta kinevez- 
hetését megállapítván, egyúttal azok és a’ főispánok elnöki 
jogait, kötelességeit ’s a’ megye iránti minden viszonyait vilá
gosan meghatározza. Más nap, midőn a’vidéki köz nemesség 
már haza ment ’s kevés kivétellel csak az intelligentiavolt je
len a’ jegyzőkönyv felolvastatása ’s a’ végzések hitelesítte
tése után B. M. tb. felszóliíáa’ kk. ésrr. emlékezetét, misze- 
rintő tegnap több ízben szólni kívánt, de szavazata az ellen 
véleményüek zajgása miatt elnyomatott, a’ szólás törvényes 
szabadsága megsértetett’s véleménye szerint a’ tegnapi ta
nácskozási modortörvénytelen volt; mire nézve a’ végzése
ket ugyan törvényeseknek tekinteni ’s azokat épségben ha
gyatni ő is kívánja, de a’ megsértett szólásszabadság érde
mében a’tanácskozási törvénytelen modor ellenjegyzőkönyv
be óvást tétetni kiván.Pártolták ezen indítványt némellymgok 
és főtiszt, urak is. Első szólalt föl ellene Kosos első alispán, 
egy részről törvénytelennek nyilványitván az illy óvásoknak 
j.könyvbe igtatását, más részről a’ megye gyalázatára szol
gálónak tartván: ha az önmaga igtatna óvást j.könyvbe azon 
tanácskozás ellen,mellyett.'vényesnek elismert tettleg, mert a’ 
tvényes elnök által kimondottvégzésekismár meghitelesittet- 
tek.Mondatott az indítványt pártoló urak által az is,hogy a’teg- 
napi végzések nem az intelligentiaáltalhozattalqhogy az ellen
zékiek általmegcsalattak;fel volt általok hiva nyilatkozásra a’ 
tiszti ügyészi hiv. is, mellynek hivat, kötelességében áll min
den elkövetetttörvénytelenség ellen felszólalni. Felis szólalt 
többekután a’tiszti főügyész és férfias hangon kijelenté, hogy 
hasonló ovásokattörvényteleneknek tart ’s azon esetben , 
ha az inditványzott óvást a’ többség elfogadná ’s jegyző
könyvbe tétetni elhatározná : ő hivatalánál fogva ezen tör
vénytelen óvás ellen viszonti óvását szinte jegyzőkönyvbe ig- 
talni kéri. Szóltak még néhányan az indítvány mellett is, elle
ne is, utóbb maguk az indítványt pártoló urak az óvás leté
telét sürgették. Minek kijelentése után még egy pár sürge- 
tősb tárgy vételeit föl és a’ gyűlés szétoszlott.

R e n d e s  l e v e l e z ő .

válaszfölirat letétele forga szóban, követtársával különbözőleg 
szavazván, e’ megye szavazat nélkül maradt. Neheztelte min
denki, hogy követeink szétágzó külön nézeteik miatt megyénk 
szavazata számításba nem vétethetett, de tisztán vádolni —  
világos utasítás hiányában — egyiketsem lehetett’s csupán a’ 
következés szolgálhat igazolásul arra: hogy e’ tárgynál a’ 
megye szellemét Hunkár A. találta el.— Gyűlést megelőzte na
pon a’ közbizodalmát fen is alant is teljes mértékben bíró első 
alispánunk szállásán conservativek és ellenzékiekből álló ta- 
nácskozvány tartatott. Ennek czélja volt, hogy bizonyos elv 
megállapításával a’gyülési tanácskozásnak iránytadandnak és 
így a’ megyében eddig uralkodott békét ’s egyetértést fen- 
tartva, a’ pártoskodás káros szellemétől a’megyét megovand- 
ják. ’S talán némileg méltánylást érdemel az eddig e’megyé- | 
ben még mindig kisebbségben volt szabad elvű rész, hogy 
első győzedelmes föllépésénél, erejével viszsza nem élve, e- 
gyedül a’ tanácskozásra elnökileg kijelölt tárgyaknál maradt. 
A’ gyűlést 10 órakor kezdők meg harsogó éljenzés közt, melly- 
ben Kosos nevét sűrűén lehetett hallani. Nagy és csak alig 
csilapitható volt a’ zaj, mert a’ nagy számmal öszszegyült kö
zönség fele a’ terem szűk léte miatt a’ folyosókon maradni, 
vagy a’ gyűlési teremmel kapcsolatban levő tágas jegyzői j 
szobába vonulni vala kénytelen. A’ felolvasást, a’ beszédeket 
a’ kün levők nem hallhatták. Ez okbul a’ zajongás több ízben 
meg megújult ’s mindannyiszor csupán első alispánunk álta— 
lányosán tisztelt és szeretett személye volt képes csendet esz
közleni. A’ tanácskozványi megállapodás lolytán, mit a’ kö
zönségnek első alispánunk kebelre ható szónoklatával ter
jesztett elő, követeinknek a’válaszfelirat tárgyábantetlkülön
böző szavazatára nézve— miután a’ Hunkár nevet többszöri 
harsogó éljenek közt hallottuk felkiáltatni,határ oztatott:,,Meg- 
illetődve értették ugyan a’kk. ésrr., hogy követeik egyet nem 
értése miatt a’megye szavazat nélkül maradt, mivel azonban 
világos utasítás hiánya miatt nyilatkozatuk egyedi meggyőző
désüknek volna tulajdonítható, de maga a’ tárgy is már idejét . 
múlta; a’követek odautasittalnak.-hogy a’válaszíöliratletétele 
iránt hozott határozat maga erejében maradván, a’ köszönet 
ő fels.nekillető egyes tárgyak fölterjesztésekor jelentessék ki. 
Nehogy pedig a’megye t.hozási befolyásától a’követek egyet 
nem értése miatt ezentúl is megfosztva maradjon, utasításul a- 
datik: hogy mielőtt bármelly tárgy kér. vagy orsz. ülésben sza
vazat alákerülne,magok közt jóelőre értekezzenek’s ha az uta- ' 
sitás szellemére nézve nézeteik szétágzását kiegyenlíteni nem 
tudnák, sebes posta használásával is világos utasítást kérje- 1 
nek. Jelentésükben sorolják elő maguk külön nézeteit, hogy 
a’ megye azokat megbírálván, azt, kinek alaptalan egyet nem 
értése miatt a’ megye talán ismét szavazat nélkül maradna, 
felelet terhe alá vonni lehessen.“

Ezután fölolvastatott a’ követek azon jelentése, melly- 
ben világos utasítást kérnek az irán t: vájjon az administra
tori rendszert sérelemnek jelentsék é ki, vagy nem? Az előbb 
napi tanácskozvány következtében majd első alispánunk, 
majd B. M. tb. hatalmas szónoklattal akarták oda vezérelni a’ 
közönség vélekedését, hogy a’ főispáni helyettesek rendsze-

K Ü L F Ö L D .
ANGLIA. A’ náthahurut Londonban enyhülni kezde. 

Azonban a’jan. 22én lefolyt hétben még 1401 személy halt 
meg, azaz majd300zal több mint különben téli időben meg 
szoktak halni. Legutóbb két tábornok vált el halál által a’ 
brilt hadseregtől : Thomas és Vincent.

FRANGZIAORSZÁG. Abdelkader sorsa még sincs el
döntve. A’tanyájabeíi 123 személy, kik Algírba vitettek, u- 
gyanott elsőrendű foglyokként a’Kasbába zárattak el. Köztük 
van két deli spanyolnő, cadizi születésűek, nójei az emir egyik 
főnökének. Abdelkader Lamalgue várban tolmácsa Rous
seau állal egy munkátNapoleon táborozásiról fordittat magá
nak. Majd soha sem hagyja el szobáját ’s gondosan őrizkedik a’ 
kiváncsiak szemétől..

OLASZORSZÁG. Nápoly jan. 21. reggel: Aggodalom
mal tekintünk a’ legközelebb jövőbe. Palermóban állítólag 
sok vér ontatott,’s a’ lakosság folyton legnagyobb ingerült
ségben van. Hiedelem szerint a’ szicziliaiak megvetik a’ ki
rályi ajánlatokat,’s az I8 l2k i alkotványt fogják kívánni. Ha 
a’ király ebben is enged, a’ nápolyiak hasonlót követelend- 
nek. Nápoly alsóbb népe eddigelő nyugalmasan maradt’s a’ 
kormány természetesen mindent elkövet ez állapot fentartásá- 
ra. Az élelmiszerek árainak nem szabad felszökkenni, és sza
bad kivitelről most legalább gondolni sem lehet. A’ Pharu- 
szon inneni tartományokban, különösen Salernóban, az in
gerültségerősen terjed, Avellino hegyei közt, a’ policaslroi 
öbölnél ’sApuliában szinte nagy forrongás uralkodik. A’ fő
város csak akkor zendülend föl, ha valamennyi tartomány fel
támad. Sajnálatra méltó, hogy a’ király múlt évi augustusi 
reformigyekezeteiben háborittaték. A’ sardiniai királyjó pil
lanatot választa engedélyadásra.

Nápoly jan. 21. estve. Épen most térnek a’ kir. hajók 
Palermótól viszsza. 25 sebesült katonát hoznak ’s több pa
lermói menekültet. Egész Sziczilia mozog.Palermóban a’ kir. 
ajándékokat viszszavetetlék, kívánják az 1812ki alkotványt 
(Bentinek lord után) ’s annak biztosiitatását a’ nagy hatal
mak által. A’ miniszterek nem hagyják el a’ palotát ’s foly
ton tanácskoznak a’ királylyal; —  a’ tartományok több pont
ja felé újra katonaságot kellett küldeni. Aquila gróf a’ kir. 
ajánlatokkal nem akart elutazni Palermóba, mert nem tartá 
elégségesnek azokat. Ez éjjel fel akarták gyújtani az itteni 
fegyvertárt. Palermóban a’ foglyokkal nagyon barátságo
san bánnak; a’ város bővelkedik lőszer és müvekben; egy 
tolvaj nyilványosíérenlövetettagyon ’s az ideiglenes hatóság 
mindenkép iparkodik elhárítani a’ rendetlenkedéseket.

Nápoly jan. 22. estve 6 órakor. Eddigelő minden jó
formán nyugalmas, noha minden pillanatban várják a’ moz
galom folytatását. Az éjjeli őrökmegkettőztetvék, de a’ köz
bocsánatból még mi sem jelent meg. Azzal vigasztalják ma
gokat, hogy Nápolyban hijányzik a’ forradalom sajátképi a- 
lapja, mellyet a’ szicziliaiak az 1812ki alkotványban, nemzeti 
közérzelemben, nagyobb bátorságban ’stb. bírnak. —  Ibra
him pasa ide érkezett’sRothschild családostul hallomás sze
rint Rómába utazott.

szám.
Tölgyfa és kemény-deszka-száSliíás.

A’ kir. kincstári Ferencz-csatorna szüksé
geire következő fanemek kivárhatnak u. m.
A Ja’kir. Fér encz-csatorna hoszszabbüásáhvz.

í 7 db 6 öl 4 láb lioszas.
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hüvelykes tölgyfa'12 db 3 öl 1 láb lioszas.
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■ 0 hoszszu
legkevesebb 13 szél. 1000 darab

Keménydeszkák l Ló hüvelykes 4—0 hosz
szu legkevesebb 13 szél. 500 darab.

Kemény hajó zsindelek 4 láb hoszas.tCOOO 
„ , ,, (7 láb hoszaságu 8000 darab.
P ro sz t|§ a81ib b 3 0 0 0  „

Dereglye-bókonyok 50 darab a’ lábnál('Án 
vastagsággal 2—3 öl hoszusággal, a’ szarvánál 
5 láb' magassággal.

Hajó-bókonyok 100 darab a’ lábnál \ 
vastagsággal és 2 - 3  öl hoszusággal, szarvánál

5 láb magassággal.
A’ fanemeknél megkivántatik, hogy elállóit 

fákból vágva és szurágottakne legyenek, rothadt 
ágaktól repedésektől megvetemültségtől fagy- 
•repedéktől vagy áltáljában akárminemii hibák
tól, midlyek zsilip-va® hajó—építésre alkalmat
lanná tennék, mentek legyenek.

A’ tiszaháti fának elsőbbség fog adatni.
Feltételeztetik: hogy a’ szállítás legfeljebb 

f. e. julius hó végéig a’ szállító tulajdon költsé
geire és veszélyére bevégeztessék, úgy azon
ban, hogy az A) alatt érintett fanemek a’ zsilip- 
építő helyig Batina helységgel általellenben , a’ 
B) alattiak pedig a’ Ferencz-csatornába szál
líttassanak, magában értetvén, hogyha tiszaháti 
fa-szállittatnék, a’ szállító az A) alatti fanemek
től a’ csatornán vámmentesitve leend.

Az Írásbeli ajánlatok bepecsételten ezen föl
irattal: „7#ígyJa-szállit(isi ajánlata N. Nneka’ 
kir. kincstári Ferencz-aatornai ipazgatósdíj
hoz Zomborban,u legfölebb februárius hó 26ig 
(huszonhatodikáig) benyújtandók.—Azonfölül 
ninden ajánlatban nyilványosan kitétessék,hogy 
ez az ajánlkozóra nézve azonnal kötelező.

A’ vállalkozók, kik vagy az egész mennyi
séget, vagy ezen fanemeknek csak egy részét 
szállítani óhajtanák, tartoznak vagy személyesen, 
vagy pedig törvényes felhatalmazottaik által a’ 
fenemlitett napon megjelenni, és az ajánlatok 
felnyitása e'.őtt a’ zornbori k. kincs! ári Ferencz- 
csatornai igazgatóságnál 10% bánatpénzt le
tenni, vagy pedig a’ bánatpénzt a’ benyújtandó 
írásbeli ajánlathoz csatolni. A’jelenlevőkkel a- 
zpnnal szerződés fog köttetni: míg a’ távollevők 

i ezen szállítás eredvényéről írási lag tudósiitatni 
o fognak. Zomborban,január hó i6án 1848.

2 —3

Árverési hirdetvény.
A’ nagyméltóságu magyar kir. udv. kincs

tár kegyes jóváhagyásából közhírré tétetik: hogy 
az 184Rik évi k. k. Tokaji uradalmi termésű í 07 
hordó 3puttonös aszú,nemkülönben ugyanazon

1848.
évi tolcsvai termésű 20hordó két puttonos más- 
lásborok 1848dik évi martius 6kán (hatodikán) 
Tarczalon a’ k.k. tiszttartói lakban tartandó nyil- 
ványos árverés utján a’legtöbbet Ígérőnek kész- 
pénzfizetés mellett eladatni fognak. 1—3

Si i r (1 e 4 é s.
lOl.Az eszéki k.só- és harmin czad-kerü- 

leti felügyelőség részéről közhírré tétetik: hogy 
az Eszék és Bellye közötti 2395 öl hosszú, és3- '3 
öl széles ut-töltésnek tökéletes elkészítése tekin
tetéből 51)7 köböl terméskőnek kiállítása, és a’ 
Mohács mellett levő szabari kőbányából a’ Dráva 
partjáig az eszéki kamarai vámhid közelébe, sa
ját munkákkal és hajókon leendő átszállítása,— 
mellynek bére körülbelül l i , 801) forintokkal,— 
továabá e’ terméskőnek a’ kirakodási parton 
1—l'A  ujnyi kavicscsá törése, és ugyan e’ ka
vicsnak a’ nevezett partról az uttöltésnek kijegy
zett lerakodási helyeire a’ vállalkozónak saját 
szekerein, saját munkásaival, ’s mindennemű 
eszközeivel leendő szállítása végett, melly mint
egy 2500 pfttal fog kikiáltatni, f. (848diki febr. 
I8 kán (tizennyolczadikán) az eszéki sószállitási 
és vámfőhivatali irodában a’ nrn. m. k. udv. ka-

jFigyclíiícztctós a' hazai birkatenyész- 
i ölthöz

Bizonyos idő óta mind a’ pesti mind a’ bu
dai fűszerárus boltokban t u d a 1 1 a n s á g b ó 1 
az urasági birkamajorságok számára porrá tört 
Gentiana és Galmus-gyökér árultatik, melly szi
gorú megvizsgálás után cserző anyagot magá
ban f og l a l ó  f a h é j  p o r r a l  v e g y ü l t

raarahelybenhagyásának föntartása mellett ár
lejtés fog tartatni.

A’ vállalkozók, kik e’ vállalatnak egyik, 
vagy másik részét, vagy mind a’ két részt együtt 
az árlejtés alkalmával megnyerni óhajtják, ’s kik 
az árlejtési bizottság előtt a’ felvállalandó rész
nek kettős árával fölérő vagyonbiztositékot, a- 
vagy készpénzben, vagy a’ szabályszerüleg el
fogadható,’s a’ pénzpiaczi árkelet szerint státus- 
papirosokban, a’ vállalatnak egyszerű értékét az 
árlejtés alkalmával fölmutatni, ’s 5 pctnyi bá
natpénzt letenni képesek, a’ fenebbi kitett napon 
reggeli 9 órakor tartandó árlejtésre ezennel 
meghivatnak.

Az árlejtési és szerződési föltételek a’ nm. 
m. k. udv. kamara kiadói hivatalában, valamint 
az eszéki kerületi felügyelőség, és k. sóhivatal i- 
rodában a1 szokott hivatali órákban megtekint
hetők. 2—3

szernek bizonyul. Az illy vegyitékü por termé
szetesen, ha orvosszerül adatik a’ juhoknak, or
voslás helyett inkább halált okoz. Ennélfogva 
ezen körülményről óvadékos intés végett érte- 
sittetnek a’ birkatenyésztők azon figyelmeztetés
sel, hogy ezen hamisított vegyitékü,de orvosszer 
gyanánt áruitatni szokott port megszemlélhetni 
a’ Jelenkor szerkesztő hivatalában. 2— 2

Szerkeszti He l me c z y  Mi hál y.
D-un a v í z á l l á s  *. Budán, febr. 5kén 4 '  4 "  O'1'  azO fölött. 
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. „r'  i. í a j e l e n k o r  vasárnap, kcilden és csütortököu; a’ T a r s  a I k o d ó pnlig pénlukcn , mindegyik miuden Ízben egjegy ivem Előfizethetni helyben a’ szer-

i ..."  k” ly' " ,v"lall'atató példányok iránt csupán a becsi cs. fopostahivatal utján tonenneuh. a e

iK niinuen uueu *vcu. iMonzeuietni helyben a szer-
v . ..... Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokt a kíván-

rtesitóben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

Előfizetni elkésteknek teljes számú példánynyal szolgálhat még a’ szerkesztőség .

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. ( O r s z á g g y ű l é s :  or
szágos ülések, a’ rendi táblánál hitelesítése a’ honosítási t.javaslatnak, 
’s több rendbeli üzeneteknek;a’ főrendeknél némelly rendi üzenetek felol
vasása, ’s az örökváltság ügyefölötti tanácskozások; — kerületi viták, s 
határozat a’ jan. 30kaik-k. leirat tárgyában.)

K ü l f ö l d .  (Anglia, Olaszország, Törökország.)
Értesí tő.

M A G Y A R O R S Z Á G  és E R D É L Y .
O R S Z ÁGGYŰL É S .

25dik o r s z á g o s  ü l é s  a’ t. kk. és rrnol, januái 
28án; tárgy: a’ honosítási törvényjavaslat hitelesítése. G liy- 
c z y Kálmán nád. itélőmester olvassa a honosítási töt vény
javaslat 4. §át. K e n d e Zs. (Szatmárm.): Országos pénztár 
már régen lenne , ha a* 1 honosodoltak mindig űzették volna 
a’ honosítási dijt; azért az 1723: 64: tcz. értelmében a’ vál- 
tozhatlan föltételek közé kívánja soroltatnia’ honosítási díj
fizetést, ’s ezen indítványát a’ t. rendek ügyeimébe ajánlja.
__Ezen indítvány nem talált viszhangra. Tovább olvasván
az itélőmester a’ törvényjavaslatot, az, némi szerkezeti mó
dosítással, a’ 9. §ig elfogadtatott-, hanem a’ 9. §. melly a’ 
honosított külföldieket eltiltja a’ földbirtok-vételtől ’s beha
tástól, s z e m é l y n ö k ő mé l t .  azon észrevétele folytán,hogy 
ha a’ honosodoltak nem bírhatnának földbirtokot, a’ capita-
1 isták kezére kerülne az ország, kik pedig nem magyarok: a’ 
szakasz megváltoztatott ’s a’ földbirtok-nemszerezhetési tila
lom abból kihagyatott. A’ 10. §. változtatás nélkül elfogad
tatott; de a’ 11. §. melly t.i. rendőri és hüntetli esetekben a’ 
tisztesb rendűek, úgyszinte gyárosak, kereskedők és művé
szekkel leendő mikénti bánásmódról rendelkezik,mint a’ melly 
mindig magyarázatokranyujtna alkalmat,Szentkirályi Mór. in
dítványára egészen kihagyatott,— a’ 12. §. pedig olly for
mán módosíttatott, hogy az országgyűlés által honosított a’ 
honpolgári esküt az országgyűlés előtt tegye le.— A’ 13. §- 
ból, mellynél fogva a’ törvényhatóságban honosítottak név
jegyzékének másolata tudomás végett a’ kir. helytartótanács
hoz évenkint fölküldetni határoztatik: a’„tudomás végett“  ki
fejezés kihagyatott. A’ magyar tengermellékeni honosítás
ról rendelkező 14. §. (melly a’ 11. §. kihagytával 13á vált) 
P r i v i c z e r  fiumei követ indítványa következtében követ
kezőleg módosíttatott: ,,A’ magyar tengermelléken a’ kül
földieknek az 5.§.értelmébenihonosittatásarendesen a’jelen 
törvénybe foglalt szabályok szerint megy végbe; azonban 
az ottani sajátságos körülményekhez és tengerkikötői szaba- 
ditékokhoz képest, e’ részben még a’ következő rendelkezés 
tétetik azon külföldi egyedekre nézve, kik kereskedéssel, műi
parral, vagy tengerészettel foglalatoskodván, a’ jelen tör
vényben kijelölt tiz, és illetőleg öt évi határidők eltelte e- 
lőtt honosulni kívánnak. Az illy kivételes honosításra követke
ző föltételek kívántainak: I)hogy  a’ honosítandó teljeskorű 
legyen; 2 ) elégetéséről biztosítékot mutasson fel; 3) a’ ma
gyarpolgári esküt letegye. A’ honosítandó bizonyítékokkal 
ellátott folyamodványát a’ magyar királyi kormányszékhez 
nyujtjabe; ez,ha azon törvényhatóságtól, mellynekterületén 
a’ honosítandó ideigíen tartózkodik, kielégítő tudósítást ve
en d ő ’ folyamodót vallásra való tekintet nélkül honpolgár
nak bevenni köteles; ’s ha a’ magyar polgári esküt leteszi, 
mindazon jogokban, kedvezvényekben részesül, és mind azon 
kötelességek alá esik, mellyek kereskedői és tengerészeti 
tekintetben a’ Magyarhon benszületett polgáraira fenállanak; 
de az illyféle egyedek is, ha a’ törvényes tiz, és illetőleg öt é- 
vet a’ tengermelléken vagy egyebütt a’ honban lakván, el- 
töltik, ésa’többi általányos föltételeknek elegettesznek: min
den tekintetben Magyarország honpolgárai sorába lé- 
pendenek. A’ 15. §bói lelt 14. §. változtatás nélkül megtar
tatván, azokra nézve, kik a’ jelentörvény kihirdetése előtt az 
országban letelepedtek,Olgyay Titusz pozsonymegyeikö
vet indítványa folytán egy uj szakasz keletkezett, melly a’ 15. 
§. alatt következőleg hangzik: „Azokra nézve, k ika’ jelen 
törvény kihirdetése előtt az országban letelepedtek, azon é- 
vek, mellyeket eddig a’ honban töltöttek, az 5. §. 1. és 2. 
pontjaiban említett 10, vagy illetőleg 5 év beszámitandók.

A’ zsidókról rendelkező 16. §. Pozsonymegye indítvá
nyára következőleg módosíttatott: „ A’ honban lakó zsidókra 
nézveaz 1 8 4 0 :2 9 .tcz.rendeletefenmaradván; külföldi zsi
dók sem be nem vándorolhatnak, sem meg nem telepedhet
nek.“ Későre járván az idő, az ülés eloszlott.

26dik or sz .  ü l és  január 29én; tárgy: honosítási tör

vényjavaslat hitelesítése. Ghy ez y Kálmán nádori itélőmester 
olvassa a’ honosítási t.javaslat II. fejezetéi; a’ 17, 18 és 19ik 
§§ok megmaradtak;de a’20ik§. melly következőleg hangzott: 
„Magyar hölgy, ha külföldihez megy nőül, férje honiságát kö
veti; de özvegygyé lévén, ha a’ honban lakik, folyamodás min
den szüksége nélkül, tettleg viszszahonosultnak tekintetik,“ —  
következőleg módosíttatott: „Magyar hölgy, ha külföldihez 
megy nőül,’s a’honból kiköltözik, honiságát elveszti;de ha a’ 
honba ismét viszszaköltözik, folyamodás nélkül, tettleg visz
szahonosultnak tekintetik.“ A’ 2 1— 27ik §§. meghagyattak. 
A’ 2Sik §. melly igy hangzott: „Ha örökség, vagy bírói fog
lalás utján szállana földbirtok külföldire, tartozik azt egy év a- 
lalt magyarnak eladni; mit ha nem tenne, a’ 27ik §. rendelete 
szerint eladatván: ára fognekie általadalnb“— következőleg 
változtatott: „Ha örökség ulján szállana földbirtok külföldire, 
azt tartozik egy év alatt, ha e’ honban meg nem telepedik, 
magyarnak eladni; mit ha nem tenne, a’ 2 7 ik §. rendelete sze
rint eladalván: ára fognekie átadatni. —  Mind két esetben 
azonban a’ 33ik §§ban meghatározott levonali díjnak helye 
lesz.“ A’29, 3 0 ,3 1  és 32ik §§ .megtartattak; a’23ik §. pe
dig, melly igy szólott: ,,A’ hon határain kívül lakó külföldi, 
e’ honban nyílott örökségét, mint szinte a’ kiköltöző egyed 
itten keresett vagyonát kiviheti; de mindezt csak azon fölté
telek alatt,melyek hasonló esetekben,azon álladalomnak,mely
ben az örökös lakik, vagy kiköltöző megtelepedni szándéko
zik, törvényei szerint, a’magyar haza irányában fenállanak. 
Ezen esetekre községenkint felügyelteim az illető törvényha
tóság köteles. Ez oknál fogva, külföldre örökség nem vitethe
tik, sem vagyonával a’ külföldi, megyékben a’ szolgabiró, ke
rületekben és kir. városokban az illető kapitányok engedelme 
nélkül, ki nem költözhetik.— Azon föltételeket, mellyek alatt 
mindez az illető külország törvényei szerint hazánk, vagy 
más országok irányában megengedtetik,bebizonyitani, azö- 
rökösedo vagy kiköltöző tartozik.“— Következőleg módosít
tatott: „A’ hon határain kívül lakó külföldi, e’ honban nyílott 
örökségét, mint szinte a’ kiköltöző egyed itten keresett va
gyonát, miután annak egy tized részét az ország pénztárába 
befizette, kiviheti. Ezen esetekre községenkint felügyelteim, 
az illető törvényhatóság köteles. Ez oknál fogva, külföldre ö- 
rökség nem vitethetik,sem vagyonával a’ külföldi, megyékben 
a’ szolgabiró, kerületekben és kir. városokban az illető kapi
tányok engedelme nélkül, ki nem költözhetik. A’ 34 és 35ik 
§§. melly külföldieknek egymás közt és honfiakkal e’ honban 
és külföldön kötött magán-szerződésekből eredeti viszonyok 
elintézésire nézve rendelkezett, Ko s s u t h  L. indítványára 
kihagyattak, azon okból, mert nem tanulhatja meg a’ magyar 
biró ’s ügyvéd a’ külföldi törvényt. A’ 36ik §. melly rendőri 
’s büntetti esetekben a’ 1 lik§ . rendeletét e’ honban élő min
den külföldire kiterjesztette, szinte kíhagyatott. A’ 37ik§. pe
dig olly formán módosíttatott, hogy a’ 26, 2 7 ,2 8 ,3 0  és 33ik 
§§.rendelete alól nem az egész tengermellék, hanem csak a’ 
szabad kikötők területei vétetnek ki.

Bevégeztetvén e’ szerint jelen tárgy, annak isméti ki
nyomtatása ’s a’ m. fő rendekhez leendő átvitele határoztatott.

Ezután olvasta az itélőmester a’ fölirási javaslatot gr. 
Schmidegg Kálmánnak és b. Horeczky Antalnak az orszggyü- 
lésre meg nem lett hivatásuk tárgyában; nemkülönben a’ sé
relmek öszszeszedése tárgyábani üzenetet,’s az orsz. választ- 
ványi tagok névsorát, mellyel személynök ő mélt. következő 
tagokkal szaporított a’ kir. tábla részéről: Sárközy Kázmér 
alnádor, Kopácsy József, Károlyi László kir. személynöki ítélő— 
mesterek;Horvátországrészéről:Miksics Miklós itélőmester,’s 
Osegovich Metell; a’ jelen nem levők részéről: SzirmayPál.

Yégre olvas tatott a’ mutatkozó Ínség elhárítása iránt kelt 
üzenet és fölirási javaslat,mellyek a’ m. főrendekhez átküldetni 
rendeltettek. Ezzel az ülés eloszlott.

2 7 dik o r s z á g o s  ü l é s  a’ t. kk. és rr.nél; tárgy: k.k. 
leirat felolvasása. Viszszaérkezvén a’ t. rendek az elegyes ü- 
lésből, G h y c z y Kálmán nádori itélőmester által felolvastatott 
ő felségének k. k. leirata, a’ megyei kormányzás körében a’ 
múlt országgyűlése óta tett intézkedések iránt; mellyet már 
közlöttünk.Felolvasás után gr. A n d r á s s y Manó Tornamegye 
követe ’s kerületi elnök kérte személynök ő méltóságát, hogy 
a’ felolvasott k. k. leiratot kerületi tanácskozás alá bocsátani 
méltóztassék; mi ellen ő méltóságának semmi észrevétele nem 
lévén, a’ k. k. leirat kinyomatni rendeltetett. Más tárgya nem 
lévén az ülésnek, szétoszlottak a’ t. rendek.

Elő le g e s . Mielőtt a’ közbeeső— városrendezésivá-

lasztványi munkálat tárgyalásárul szóló kerül, ülések tanács
kozásait folytatnék, soron kívül érintjük röviden a’ 48dik kér. 
ülést, melly febr. hó 5kén Torna és Hontmegyei követek kér. 
elnöksége, és Szabó M. jegyzósége alatt tartatott. A’ gyűlés 
megnyitása után felolvastatott az adó tárgyában kelt második 
üzenet, melly nyomtatás alá rendeltetvén, a’ lapunk 16ik szá
mában előlegesen közlőit, ’s jan. 30kán kelt k. k. leirat hoza
tott tanácskozási szőnyegre.

Indítványt e’ tárgyban az ellenzéki tanácskozvány folytán 
Gömör követe Sz en t i vány í  K. tett, ki is a’válaszfölirati kö
rülmények, az ország alkotványos institutióji,’s a’kormánynak 
ezen institutiók iránti közelebbi eljárására vonatkozó nézeteit 
előadván, magára az administratori ügyben adott k. k. leiratra 
tért át, —  kifejtve: mikép szóló azt nem tekintheti ollyannak, 
melly sérelmünket végkép megszüntetné, de tekinti egy köze
lítő lépésnek, melly e’ sérelem megszüntetéséhez vezet. Min
denek előtt hálát kíván szónok kifejezni ő fels. személye iránt, 
hogy az alkotványt sérthellenül fentartani, ’s ezt január 30ki 
leiratában kimondani kegyelmes volt. A’ hálanyilvánitást szóló 
oda is kiterjeszteni kívánja, hogy a’ megyei rendszer körül az 
országgyűlésen kívül telt intézkedésekből eredő aggodalma- 
inkatfigyelembe véve azoknak eloszlatásáratulajdon akaratá
nál fogva atyai gondját kiterjesztette. De ki kell mondani szóló 
szerint azt is, hogy aggodalmaink nem alaptalanok, ’s miután 
fejedelmi szavát bírjuk: hogy a’ megyerendszer tökéletes ép
ségében megtartatni ’s a’ főispáni hivatal törvényes állásába 
viszsza fog helyeztetni, ezen szándéknak valósítására szüksé
ges az úgynevezett ujrendszert minden következéseivel való
sággal megszüntetni, szükséges továbbá, hogy a’ közigazga
tás a’ h elytar tó tanács utján kormányozlassék ’s a’megyei dol
gokban csak a’ megye utján történjenek intézkedések, a’ föl
irási jognak teljes épségbeni megtartása mellett; szükséges 
továbbá a’ főispáni hivatalt a’ törvény által nem ism ert,’s az 
l826kiresolutio által is csak kivételes egyes esetekben fen- 
tartottadminisztratorság megszüntetésével,mellyek az ujrend- 
szer következései, előbbeni törvényes állásába viszszahelyez- 
tetni, egyszersmind őket oda utasítani, hogy az 1 7 2 3 :5 6 . tcz. 
szem előtt tartva a’főispánok ne adminisztráljanak, hanem őr
ködjenek az administratio fölött; végtére szükségesnek tartja 
szóló ő felségét megkérni, hogy kegyelmes akaratának illy 
értelembenitettleges végrehajtásávalmég ezen országgyűlés 
alatt adja jeleit, mert igy mentetünk fel panaszaink, és sérel
meink részletes tárgyalásától.

Ez ellen L ó n y a y  Menyhért Beregm. követe előadá: 
mikép a’ leiratban nyilványitott kir. akarat az alkotvány fen- 
tartása mellett szól, ’s hogy az adminisztrátorok sűrűbb kine
vezését a’ közélet élénkebb haladása szükségeltess hogy végre 
ezek jövendőre csak kivételes esetekben Ígérteinek kinevezen- 
dőknek: e’ szempontból indulva szóló czélszerűbbnek tartja 
a’ föliratban kifejteni: hogy ámbár a’ főispánok gyakoribb mel
lőzése törv. kormányzási rendszerünkkel meg nem egyeztet
hető, ’s ez által olly ezélzat következtetésére véltük magunkat 
fölhívatva,mellyet megyei szerkezetünkre ’s alkotványos éle
tünkre káros h a t á s ú n a k  kelle tartanunk, mégis mellőzzük 
aggodalmainkat fejtegetni, vevén a’ leiratbani fejedelmi biz
tosítást. Ennélfogva szóló kimondalnijavasolja:miszerint e- 
zen aggodalom eloszlatásával remélljük, hogy a’korkérdések 
megoldása alkotványos irányban fog történni, ’s ez leend a’ 
trón legbiztosabb támasza; tovább hálát javasol szóló kife
jezni az iránt, hogy a’ fejedelem megelőzőleg, ’s önként,mi
előtt ezen sérelemből támadt aggodalmukat a’ rr. felterjesz
tették volna, azokat megszüntetni szándékozott. Ha ez tör
ténik, hiszi szóló, hogy egy alkotványos elv sem áldoztatik 
fel, ’s részéről eléri azt, hogy olly törvényhozási intézkedés 
tétessék, mellynél fogva a’ megyék kormányára törvénysze
rű kivételes eseteken kívül —  egyedül főispánok alkalmaz
tassanak.

Ezen két indítvány huzamos, és élénk vitát támasztott, 
mig végre többen szavazást sürgetvén, az elnökség az egész 
kérdést szavazásra ereszté. Gömör indítványát pártolták: 
Pozsony, Nyitra, Yas, Nógrád, Zala, Liptú, Komárom, So
mogy,Zólyom,Fejér, Pest,Turócz, Abauj, Zemplén, Ung, Sza
bolcs, GÖmÖr,Borsod,Heves,Torna,Mármaros, Békés és Arad. 
A’ beregi indítvány mellett szavaztak: Soprony, Trencsény, 
Bars, Hont, Győr, Baranya, Esztergám, Mosony, Tolna, Árva,
Bács,Pozsega,Yerőcze,Szerém, Sáros,Szatmár,Szepes,Bereg,
Ugocsa,Csongrád,Temes,Torontál, Krassó, és Horvátország. 
Mindkét részen 23 megye nyilatkozott; Veszprém és Csanád



szavazat nélkül maradván, Bihar pedignuííificáíván voksát, 
lett: hogy Horvátország eldöntőleg hatott a’ sors mérlegére.

E’ váratlan eredvény a’ két rész közt elkeseredett tusá
ra adott alkalmat,mennyiben a’ vésztőiéi e’ határzat az ad
minisztrátori sérelmet letettnek nem ta r tá ; a’ győzők ellen
ben azt teljesen superáltnak vitatták. E’ napon a’ kérdés el
döntése nem következhetvén be, folytatása másnapra hagya
tott. —

28dik o r s z á g o s  ü l é s  a’ m. fő rrnél. —  E l n ö k  
nádor ő fens. Ülés megnyitásával gr. Zi c hy Ödön a’ kitű
zött örökváltsági tárgyat megelőzőleg a’ hallgatóság iránt 
szólalt föl, előadván, mikép annak botrányos kitöréseit tűrni 
lehetlen ’s azokat tűrni az egész ország előtt gyávaság len
ne ; azért kéri nádor őfenségét, hogy a’ hallgatóság korlá- 
tozásáttárgyazó tanácskozásra egy napot kitűzni méltóztassék, 
hol is olly szabályok alkottassanak; mellyekazon kitörése
ket illőleg korlátozván, a’ rendet helyre állítanák.

N á d o r :  Alkalma ugyan nem volt tapasztalni, hogy ü- 
lés megnyitása előtt mik történtek; de hallván, hogy tegnap
előtt kellemetlenségek jöttek közbe; mintmár egyszer figyel
meztető a’ karzatokat illendő magatartásra, úgy most hasz
nálja ez alkalmat isméti fölszólilásul azon reményben, hogy 
azt többször ismételnie nem leend szükség. Ü r m é n y i József 
tolnai főisp. az ez iránti indítványt pártolja, azértidőt határoz- 
tatni kíván, mellyben ez rendes tanácskozás alá vétessék.—  
Gróf Te l e k i  László azokban, mik e’ teremben tudtával tör
téntek, botrányt nem lá t; tanácskozás folyta alatt eddigelé 
legalább semmi ollyas-— mi a’ vélemény kimondását b ár- 
melly részről akadályoztatta volna, nem történt, azért a’ szá
mos teendő az eféle intézkedések végetti tanácskozás ál
tal hátráltatni nem kívánja. Gróf S z é c h e n Antal hisz e’ táb
lában annyi Önállást, miszerint valamint az éljenzések a’ vé
lemény-kimondásra hatást nem fejtenek ki, úgy a’ piszszegé- 
sek a’ vélemény szabad kimondásától senkit viszsza nem ret
tentenek. —  Ó nem a’ vélemény, de a’ rend biztosítása vé
gett kíván intézkedést, —  kíván pedig itt határozatlag alkot
tatni azért, mert a’ mi főlovászmesterileg történik, az csak 
csonkán történhetik, mivel a’ főlovászmester hatásköre hiva
talának természeténél fogva illy csekély részletekre nem ter
jedhet; hogy pedig ez által számos fontos tárgy nem hátrál- 
tatik, az bizonyos, mert tudta szerint csak az örökváltság, és 
magyar nyelv iránti üzenetek azok, mik e’ tábla elhatározá
sától függnek.— Gr. Al m ás sy  Móricz pártolja az indítványt. 
Báró VayLajos az eddig divatozott szokást tovább is fönlar- 
tatni kívánja, —  melly szerint a’ tanácskozás alá kerülendő 
tárgyak elnökileg rendesen Kitüzetvén, fölöttük az elhatározó 
véleményeket csak a’ magok sorain lehessen előadni. —  
Gr. Zi c h y Henrik mosonyi főispán szerint az indítvány lé
nyege épen a’ hallgatóság korlátozására alkotandó rendele
tek iránti tanácskozás-idő kitüzetését kívánja, azért azt mint 
helyest ő is pártolja.—

N á d o r :  Ismétli, miszerint már kifejezett azon remé
nyében, mellynélfogvat.i.a’ hallgatóság magát ezentúl állá
sához illőleg viselvén, az eféle rendszabályokra alkalmat nyúj
tani nem lesz hajlandó, jelenleg e’ tárgytól praescindál, ün
nepélyesen kijelentvén, hogy türelme megszakadtával, azaz 
legelső alkalommal, mellyet reménye ellen a’ hallgatóság 
mégis nyújtana, a’kényszerítő rendeletek tanácskozás utjá- 
ni alkotására időttüzend ki. — Kihirdetés végett fölolvastat
tak ezután Gh i c z y  és H u b ay itélőmesterekáltal mind a- 
zon üzenetek, mellyek a’ rendek táblájától áthozattak: mint 
báróB a 1 da c c i ’s gr.S m i d eggnek a’ jelen országgyű
lésre meg nem történt hivatásuk iránti fölirás, a’ mutatko
zó ínség, a’ sérelmek öszszeszedése iránti választ, kiküldése, 
a’ vágujhelyi prépost és Pozsony város megidéztetése, —  a’ 
bányatörvénykönyv iránti leirat sürgetése tárgyában kelt ü- 
zenetek. Kitűzött tárgyalás végett ezután egész terjedelmé
ben felolvastatott az örökváltság tárgyában keltrendi üzenet, 
mellynek felolvasta után a’ tanácskozást megnyitá

B. Yay M. koronaőr: Nem hiszem föns. nádor, mlgos 
főrrk, hogy ez országgyűlésen az előttünk fekvő tárgynál sok 
fontosabb kerülhessen még tanácskozási szőnyegre, — leg
alább idő- és alkalomszerűbb bizonyosan nem! — Az örök
váltság minden viszonyainkra mélyen ható kérdésének czél- 
szerü megoldását részemről békés átalakulásunk talpkövé
nek tekintem, ’s azért lehetetlen nem üdvözlenem a’ k.k. e- 
lőadásnak ’s a’ nemzet e’ tekintetbeni óhajtásának e’ fontos 
tárgybani találkozását. — Egyébiránt ez nem lehete várat
lan előttünk , mert ha igazságtalanok nem akarunk lenni, 
meg kell vallanunk, miként az úrbéri viszonyokat illetőleg 
törvényhozásaink eddigelé is kellőleg forditák mindenkor fi- 
gyelmöket ’s kellő időben á  föld népe állapotára ’s viszonyai
ra, — a’ minthogy magának az örökváltság eszméjének föl
karolásában is nem maradának sokkal hatra más nemze
tektől; mert avagy az ls36ki év, midőn a’ 8ik t. ez. e’tárgy
ban alkottatott, olly messzire esik é azon időtől, mellyben 
az örökváltság más nemzeteknél megindult? — megindult 
mondom, mert hiszen teljesen bevégezve alig van bármelly 
országban is még! — ’s kétségtelenül méltánylandó azon 
körülmény is, miszerint mi a’ mondott törvényt magunk jó 
szántából, önkéntes szabad akaratunkból hoztuk meg, — 
mig az másutt szigorú kormányparancsok, statusszövetségi 
határozatok ’s végzések által hozatott létre! Tudva van u-

? o

gyanis mindnyájunk előtt, miként a’ szoros értelemben vett 
feudális terhe'knek az urbériektőli elkülönittetése, vagy is i- 
gazabban amazok megszüntetése ’s ezek korlátozása volt min
denütt első stádiuma az örökváltság ügyének; — e’ korszak, 
mint fölebb már emlitém, nálunk 1836ban vette eredetét.— 
Második stádiumát e’ kétségtelenül fontos ügynek más mi- 
velt nemzeteknél azon időszak képezé, mellyben a’m árcon- 
statirozott úrbéri terhekbőli kibontakozhatást, az engedélye
ző törvények paizsa alatt, a’ magánjogi térre állították az il
lető statuskormányok, — a’ mi honunkban is csak hamar, 
úgy, mint már az 1840: 7. t. ez. létrehozatala által, meg
történt. — És ime e’ második stádiumnak csak alig folytak 
még néhány évei le honunkban, ’s már is újabb, hatályosabb 
eszközökről gondolkozik e’ tekintetben a’ magyar törvény- 
hozás, világos tanúságául annak, miként a’ magyar aristo- 
kratia az örökváltság eszméjének őszinte barátja! — Nem 
osztozhatom tehát én a’t. RRknek,a’ fölolvasott üzenetben nyil
vánított ab éli véleményében, mintha az engedélyező törvények 
melletti eredvénytelensége az örökváltságnak nagy részben 
a’ földesurak ettőli idegenkedésének lenne tulajdonítandó, ’s 
ha tehát ezek irányában kötelezőleg fognak hatni az innen
iül hozandó törvények, minden bajon segítve leend, — sőt 
az erős meggyőződésem, hogy ha módja lett volna vagy 
lenne ma is még a’ föld népének kármentesíthetni földesu
rát, engedélyező törvények mellett is dúsan arathatná ho
nunk annak gyümölcseit, ’s csak ritka esetekben lenne é- 
rezhető a’ kötelező törvények hiánya. — Mert avagy mellyik 
földesur az, ki ha nem is valamelly magasztos érzetből, vagy 
philanthropiából, ha nem is statusbölcseségből, vagy köz
gazdászat! tekintetből, de merő tiszta önzésből ’s haszon
keresésből , édes örömest ne válnék meg tökéletes kár- 
mentesítés mellett a’ dézmálás nyűgétől ’s a’ robottali dol
goztatás kellemetlenségeitől ! — Földnépünk ellenben a- 
vagy csak gondolkozhatott é eddigelé — igen kevés e- 
setet kivéve— az erre megkivántató m ó d o k  és esz
közök hiánya ’s a’ létező akadályok miatt, úrbéri terheinek 
megváltásáról? ’S ha mindjárt ma meghozzuk is a’ kénysze
rítő törvényt, lesz é annak mindaddig sikere, míg a’ nép
nek módot nem nyújtunk a’ kárpótlási eszközök megszerez- 
hetésére? Mert avagy nem marad é puszta szó a’ kárpótlás, 
mellyet a’ t. rrk biztosítani kívánnak a’ kényszeritendő föl
desur számára, mig csekély kamatokra nem képes népünk 
pénzt szerezhetni magának? Bírunk é mi hitelintézetekkel? 
’s létező köz- vagy takarékpénztáraink irányában mutathatott é 
az adózó mind ez időig olly biztosítékokat, mellyekre azok, 
fönálló törvényeink mellett, szigorú szabályaiknál lógva, egész 
bátorsággal kölcsönözhettek volna nagyolub summákat ? — 
a’ minthogy épen e’ hitel hiánya miatt a’ pénztőzséreknek is 
zárva maradt még akkor is erszényök előtte, midőn egész 
községekkint akará fölvenni a’ törlesztési summákat azoktól. 
Ki nem tudja továbbá, miként egy nagy német birodalomban 
az örökváltság a’ pénz ottani olcsósága ’s a’ status kedvező 
űnancialis állapota’s gazdálkodása mellett főképen azon kor
mányi rendelet által segíttetett elé, melly szerint az érintett 
megváltásnak földben is kellett eszközöltetnie. Illyeámiről ná
lunk eddigelé álmodni sem lehetett az adó alapja épségben 
kellő tartása mellett; e’ tekintetben azonban egy uj időszak 
látszik a’ honra derülni, ’s talán nem messze a’pillanat, melly
ben a’ törvényhozás bátran ki fogja mondhatni, miként a’ 
földdeli megváltás is azon módok közé leszen sorozható, mel
lyek által az úrbéri örökváltság eszközöltethetik. Ugyanis nem 
reméllhető é , hogy legalább az ország még rendezetlen hely
ségeiben, mellyek pedig körülbelül 2y3nát teszik honunk
nak , sok helyen véghez fog ekint mehetni az úrbéri rende
zések ’s legelőbeli elkiilönzések alkalmakor az örökváltság, 
honunk téréin földben, ’s a’ felföldön erdőkben történvén az 
meg. Ha még ehez arról is lesz gondoskodva, hogy az úr
béri rendezések alkalmakon eljárás némileg egyszerüsíttes- 
sék ’s gyorsíttassék, azt hiszem, nem kevéssé lesz téve arról, 
miszerint honunkban az örökváltságok mentül gyakoriabbak 
lehessenek. — Ezeken kívül, ha azt akarjuk, hogy népünk 
a’ nyújtandó ’s magának a’ fönebbiek szerint megszerezhető 
segéd-eszközöket maga megváltására használja föl, az adó 
kivetésére Vannak kulcsára is több ügyeimet fordítsunk jö
vőben; míg a’ földpe nagyobb adó vettetik, vagy legalább 
annyi állandóságot nem fog az nyerni, hogy az adózó biz
tosítva lehessen, miszerint megváltandó földére nem fog 
évenkint több ’s több teher rovatni, addig ugyan az örök- 
váltságot soha meg nem kisértendi! — De ha mind ez igy 
van, nem az lenne é a’ jelen törvényhozás fő föladata, hogy 
e’ bajokon, mint tapasztaláson alapulókon, segítsen előbb, 
hogy sem figyelmét kírekesztőleg a’ földesurak kényszeríté
sére, és igy olly esetekre szorítsa, mellyek az érintett ba
jok e l ő l e g e s o r v o s l á s a u t á n  alig alig lesznek 
képzelhetők, vagy legalább minden esetre csak a’ tárgy vég-* 
megoldására, a’" dolog utolsó stádiumára tartoznak. — Mert 
hiszen azt én sem vonom kétségbe, hogy ott, hol a’ kárpótlás 
lehetővé van téve, hol a’megváltási eszközök már léteznek, 
annak akadályai elhárittatvák,hogy mondom ott ki nem kerül
hető a’ status beavatkozása olly földesurak irányában, kik 
még akkor sem akarnák fölmenteni jobbágyaikat úrbéri ter
heik alól, ha bár ezek készek ’s képesek lennének is tökéle
tesen kármentesíteni őket. Ámde mi az érintett előzvények 
hiánya miatt messze vagyunk még e’ stádiumtól, ’s részemről 
nem csudálkozom rajta, hogy sokan idő-előttinek vélik még 
moste’kötelezésnek a’földesur irányábaní kimondatását, ’s azt 
hiszik, miként a’ mostani törvényhozás még bízvást megáll
hatna az engedélyező törvények mellett, ’s eleget tenne fölada
tának , ha ezek akadályait elhárítván, a’ kellő megváltási esz
közöket ’s módokat előállítván, a’ tárgy végső stádiuma elő
idézését úgy, mint a’ kötelező törvények létrehozatalát egy 
későbbi országgyűlésnek tartaná fon, ezt pedig annyival in
kább, mivel a’ k. k. előadások 5dik pontja is inkább erre lát
tatik ezélozní. ■— A’minthogy én magam is ahban legalább, 
hogy a’kötelezési t.vérry egész általányosságában’s egyoldalúkig 
akint mondassák ki, mint a’t. BBk üzenetében van,’s csak azon 
esetben lennék hajlandó egy lépéssel tovább menni, azaz csak

úgy egyezném belé, hogy a’kiküldendő választvány kötelező 
törvényeket is tervezhessen ollyas földesurak irányában , kik 
még akkor is vonakodnának fölszabaditni jobbágyaikat, mi
dőn ezek képesek lennének őket kármentesíteni, ha a’ mondott 
választványnak e’ tárgyat illetőleg is bővebb ’s határozottabb 
utasítás adatnék. —  Föladata lenne ugyanis annak a’ gyakor
lati téren fejteni ki a’ kötelező törvények eszméjét, fölmutatni 
annak egyes eseteit, megfontolni: vájjon nem lehetnek é ese
tek , hol a’kötelezésnek a’ dolog természeténél fogva viszo- 
nosnak kell lennie, a’ választványra kellene bízni annak ki
fejtését, hogy az engedélyező törvényeknek épségben tarta
tásuk mellett a’ kötelezést csak öszszes községek vagy egye
sek irányában is ki lehet é a’ földesurakra mondani; ugyancsak 
ennek lenne föladata a’ tökéletes kárpótlás eszméjét az ex - 
propriatio eszméjével azonosítva mutatni föl a’ kényszerítés
től annyira rem egők előtt, ’s végre tisztéhez tartoznék egy 
részrehajlatlan, szabályos eljárású, ollyan bíróságról is gon
doskodni , melly a’ földesurat illető kárpótlásnak mennyisé
gét minden egyes esetben meghatározza ’stb ’stb. — Azt hi
szem mélt. főrendek, ha a’ kötelezés eszméjét illy óvatos
sággal és gyakorlatilag léptetjük életbe, Ki lesz annak fu- 
lánkja véve , sőt az m eggyőződésem , hogy illy kötelező tö r
vényeket , kivált ha a’ földdeli megváltást lehetővé akarnék 
tenni, nem is fogunk nélkülözhetni, ’s avagy a’ rendező, el
különítő úrbéri törvények nem kötelezők é? nincsen é ezek által 
a’ földesur kötelezve? nincs é sok esetben viszont a’ jobbágy ? 
és m égis, mivel a’ m rilettpermissivek is, senki azokat agitatio 
eszközéül, mitől pedigannyira félnek sokan, nem  használhatta; 
igy lesz az, ha az én eszmém szerint fogja az orsz.vál. az örök
váltsági kötelező törvényeket tervezni, ezekkel is. És ime e -  
zek azok, mellyekben én a’ t. rrek üzenetétől eltérek, ’s azért 
alázatos véleményem az lenne, miszerint üzennők viszsza a’ kö
vetkezőket, ugyanis: Mondanék ki abbeli m eggyőződésünket, 
hogy az eddig létező örökváltsági törvények eredvénytelen
sége épen nem  a’ földesurak ez ügytőli idegenségében kere
sendő, hanem számos egyéb akadályban, mellyeket hiszem 
nagyából meg lehetne említeni, illyen például a’ föld népe mű
veltségének különböző fokozata, a’ megváltáshoz szükséges ér
téknek hiánya ’stb.Nyilványitanók továbbá, hogy miután szerin
tünk ezen elvnek Kimondása által, hogy inneniül kötelezőkké 
fognak az eddigi engedvényező törvények válni, ezen ügy m ég 
különben sem lesz elintézve, de kezdetben az elvet illy ál
talányosságban, több oknál fogva, kimondani, mellyeket hi
szen ki lehet az üzenetben fejteni, sem nem tanácsos, sem nem 
czélravezető,— ez okból ’s m ert az örökváltság szerintünk is csak 
tökéletes kárm entesítéssel történhetik m eg , e’ föltétel teljesí
tése mellett pedig a’ kényszerítő törvénynek szüksége majd 
nem m agától megszünendik, czélszerübbnek tartjuk a ’ törvény- 
hozás figyelmét leginKább oda fordítani, hogy a’ k. k. előadá
sok 6ik pontjának útm utatása szerint is mindenekelőtt a’ fönál
ló egyéb akadályok hárittassanak el, és olly módok idéztesse
nek elő, mellyek a ’ föld népét képessé tegyék arra, hogy sa
já t rom lása nélkül földesurának teljes kárm entesítést adhasson. 
Itt aztán elősorolnám az üzenetben azokat, mellyeket beszédem 
folyama alatt az expropriatio eszméjéről, bírói eljárásról, a ’ köz
ségek ’s egyesek magok megválthatásáról, a’ kényszerítés vi
szonosságáról ’stb. mondani szerencsém vo lt; ’s végül a’ vá
lasztván)! illetőleg kinyilatkoztatnám, miként szívesen m ege
gyezünk abban, hogy a’ k. k. előadások 6dik pontja következ
tében kim erítő , részletes törvényjavaslatok előterjesztése vé
gett országos választvány küldessék k i ; de — az e’ tárgybani 
végelhatározásunkat magunknak föntartván —  ezen országos 
választvány f ő f ö l a d a t á u l  azt tekintjük, hogy egyéb létező 
a k a d á l y o k  elhárítása mellett, mindenek előtt azon m ó d o k  
és e s z k ö z ö k  előállitásárul is gondoskodjék, mellyekkel a ’ 
f ö l d e s u r n a k ,  a ’ m a g u k a t  m e g v á l t a n i  k í v á n ó k  
á l t a l i  t e l j e s  k á r m e n t e s í t é s e  lehetővé té te ssék ; e -  
zeknek részletes kifejtése után pedig a’ t ö k é l e t e s  k á r m e n 
t e s í t é s  foganatos teljesítésének b i z t o s í t á s a  v é g e t t  
ügyeimét egy olly r  é s z r e  h a j l a t l a n b i  r ó s á g n a k a l a -  
ki  t á s  á r a  i s  f o r d í t s a ,  melly a ’ földesurat illető k á r 
p ó t l á s n a k  m e n n y i s é g é t ,  az e l ő f o r d u l ó  e g y e  s 
k i v á l t á s i  e s e t e k b e n ,  e g y  s z e r ü  d e s z a b  á l y o s 
eljárás mellett, igazságosan meghatározza, ’s ha ez a’ fönforgó 
érdekek teljes kielégítésével m e g t ö r t é n e n d i k ,  nem el
lenezzük , hogy a’ kiküldendő országos választvány k ö t e l e 
z ő  t ö r v é n y t  i s  t e r v e z z e n  o l l y  e s e t  e k r e ,  holkész 
és képes lenne a’jobhágy tökéletes kárpótlást adni földesurának 
’s ez mind e’ mellett őt tartozásainak megváltásában gátolni kí
vánná, ügyeimét azon lehető esetekre is fordítván, mellyekben 
annak az adózókra is leendő kiterjesztését a ’ dolog term észete 
netalán követelné.

Gr. Des s ewf f y  Emil. Azért szólalok föl, hogy tisztelt 
barátom b. Vay ő nmlga indítványát támogassam. Ezen magam 
elibe tűzött feladásomat nagyon megkönnyítette ő nmlga az 
által, mert indítványa az egész kérdést practicus térre tette ál
tal. Ha b. Vay valamelly nyaktörő experimentumot, valamelly 
nagyszerű papiros-pénz-kibocsátásokat indítványozna, vala
melly egyszerrei, általányos erőszakoltmegváltási eszmét pár
tolna, utólsó volnék, ki ahoz járulnék— de nem ezt teszi az in
dítvány, hanem egészen practicus térre áll. Nagy előnye az 
indítványnak, hogy nem mond ki condemnatiót azon viszonyra, 
melly jobbágy és földesur között a’ törvényhozás ápoló befo
lyása alatt keletkezeti; mert nem kárhoztatja el azon viszonyt, 
mellynekótalma alatta’honlakosoktöbbmillióibiztositottbir— 
tokkal, törvénnyel megszabott tartozások mellett, fölruházva, 
és becsületes szorgalomra és élelemmódra képesítve vannak; 
mert nem emleget indítványa hovahamarábbi kibontakozást, 
és igy nem ébreszt olly vágyakat a’tömegben, mellyeket kielé
gíteni nem lehetannak, ki ébresztette; mert megmagyarázza az 
okokat, mellyek miatt nem volt és nem lehet az eddigi törvé
nyeknek nagyobb sikere, és az által mindenkit azok méltánylá
sára ösztönöz; mert elkerüli minden ürügyét annak, hogy ma



gát a’ törvényhozás tévutakra ragadtassa ’s a’ törvény csekély 
sikereinek okait, tehát a’ segélyt is tévesztett módon és helyen 
keresse; egy szóval a’ törvényhozási óvatosság , bölcseség, 
körültekintés, fokozatosság, jog és érdek-kimélés szempont
jaiból indul az indítványoz agitatio teréről a’ megfontolás, a’ 
gyakorlati formulázás,a’részletes megvitatás mezejére teszi ál
tal a’ kérdést —  meddő előviták mezejéről olly mezőre, hol a’ 
nehézségek léteznek, hol tehát ábrándos lervkoholás határt ter
mészetest és szilárdat talál,— fontolatlan vagy éretlen vágynak 
tüze pedig meghűl, és jótékony gyakorlati irányt vehetni ké
pessé tétetik.Aztmondja egy német iró igen helyesen. „W elt
geschichte ewiger Übergang vom alten zum neuen. “ A’dolgok 
ezen természetét meg nem változtathatjuk. Föladásunk: jogot 
igazságot becsületesen, törvény ótalma alatt szerzett jogokat 
az átmenetei közben enyészettől megóni. Ezen békés átme
net eszközléseire kedvezők a’ körülmények:. Békében élünk; 
a’ földesur és jobbágy közötti viszonyt szabályozó törvények 
ingatlan erőben fönállanak; a’ nép bizalommal és nyugod
tan várja intézkedésinkel; teljes szabadsággal, minden nyo
masztó külbehatás nélkül rendelkezhetünk. —  Használjuk a1 
kedvező alkalmakat. —  Benső öszszehangzást kell hoznunk 
öszszes kifejlési processusunkba.Ne titkoljuk magunk elolt: ki
bontakozunk a’feudalismusi vagy azzal rokon szerkezetekből. 
Egy vala ezek közöl mentességünk a’ rendes adózásiterhek- 
től. A’ forr. minapi határozata a’ közös teherviselés tárgyá
ban egy uj lépés azon pályán,mellyel a’ feudalismussal rokon 
institutiókbóli kibontakozásban futunk, lépés, melly a’ dol
gok erejénél fogva szükségkép ugyanazon szellemű további 
lépéseket vonand maga után.— Az úrbéri viszony, ha nem 
maradványa, de közel rokona a’ feudális szerkezeteknek,mel- 
lyeknek az újabb hadviselés, az országgazdászatujabb fordu
latai, és a’ polgárisodás megváltozott iránya, alapjait ingat
ta meg.— Azon szükségek megértése, mellyek ezekből foly
nak, nem kevésbbé föladása a’ törvényhozásnak, mint a’ tu
lajdonijog tiszteletben tartása. A’ törvényhozást előrelátás
nak kell vezérelni, midőn ezen rendithetlen alapra épít. Erős 
meggyőződésem, hogy kifogyhatlan hálával tartoznak a’ ma
gyar földművesek milliójita’ t.vényhozásnakazért,hogy biz
tos birtokkal ruházta fel őket, hogy törvénynyel szabta meg 
tartozásaikat, ésigy őket az önkénytől megmentette.— Azon 
ok, mellynélfogva a’törvény jogosan meghatározhatta az esz
tendei tartozások maximumát, most is ion áll, az országvé
delem rendes költsége most is a’ földmives törvényes köte
lessége. Az úrbéri tartozások magányjogi tulajdont képeznek, 
de ollyat, mellynek haszonvételei törvénynyel vannak meg
szabva. Ha akkor, midőn ezen törvények hozattak, joga volt 
a’ törvényhozásnak ezen tartozások esztendei mennyiségét 
és nemeit meghatározni, joga lett volna már akkor is ezen 
tartozásokat csupán egy neműben, azaz pénzben, megszabni, 
vagy pedig általányos mennyiségre azaz tőkére változtatni.'—  
M. forr., nincs status, melly czéljait elérhetné , vagy csak 
megközelíthetné, ha a’ status terheinek hordozása végett a’ 
honlakosok egész öszvegónek ereje nem vétetik igénybe. A’ 
teherhordási képességet tehát minél inkább elterjeszteni a’ 
legfőbb feladások egyike. Vagyonos, értelmes foldmivelő 
osztály nélkül nincs status, melly magának állandó jóllétet i- 
gérhetne. Vagyonosságot csak a’ tőkék szabad és czélszerü 
alkalmazása eredvényezhet. A’ nemzeti tőkék legnevezete
sebb ágát mindenütt a’ munka képezi, —  értelmiség pedig 
legbiztosabban a’ czélszerüen alkalmazott munka mezején 
fejlik. Honunkban a’ nemzeti munkatőke nagy része vagy e- 
gészen veszendőbe megy, vagy czélszerütlenül alkalmaztatik. 
A’ munka becse mindinkább megértetik. Jő munka föltételezi 
nagy részben a’ földészet sikereit.Ezt érzi a’foldesur naponként 
inkább— és érzi hasonlag a’ jobbágy. Innen öszszeülközése 
a’ kettős érdeknek. Az egyik mindinkább érzi szükségét, hogy 
azon munka, mellyről rendelkezhetik, jó legyen. Az urbér nem 
egyéb nevezetes részében, mint napszámban megszabott föld
bér, és igy az, ki azzal tartozik, azon fog mindig igyekezni,hogy 
azt minél kisebb erőfeszítéssel végezhesse, és magán könnyít
sen. Az ebből származó rósz munka annyiban positiv munka
tőkeveszteség,mennyiben erőpazarlássaljár,a’mennyiben pe
dig ezen elpazarlotterő máshova fordittathatnék, eventualiter 
uj közkár támad. Nem untatom fségedet és mgkatrészletekkel. 
Nem beszélek arról: földdel történjék é a’ megváltás, vagy 
ne,és mikép? miilyen legyen a’ bíróság, melly Ítélni fog? a’ 
kilenczedre kiterjedjen é a’ választvány munkálkodása? hogy 
mozdittassék elő az engedélyező törvény sikere? miilyen e- 
setekben és garantiák mellett foglalhasson helyet a’ kötele
zés elve? Mind ez a’ választvány köréhez való. Elég tudnom, 
hogy annak az indítványozó széles működési mezőtkivánmeg- 
nyitni, elég tudnom, a’ mi legfőbb, hogy az inditványzó 
méltóságtok számára a’végelhatározást főn akarja tartani ak
korra, mikor a’ választvány munkája be leend fejezve. E’ fö
lött fentartja az indítvány az engedélyező törvényt — a’ vá- 
lasztványt utasítja, hogy sikeresitésére módokat javasoljon, a’ 
kötelezés elvét csak azon esetre javasolja alkalmazhatónak, 
ha a’ jobbágyközség teljes kármentesítést adni részrehajlat- 
lan bíróságok Ítélete folytán kész, és képesnek mutatkozik.

I Mindezek által azt tartom, el vágynak minden lehető aggo
dalm ak oszlatva, és a’ dolog azon ösvényre helyezve, mely- 
lyen czélszerü intézkedések, a’ kellő jog és érdekkimélés 
mellett, lehetségesek. Ezekre támaszkodva még csak egyre 
figyelmeztetem mlgtokat. A’ kötelezés elvének az indítvány 
értelmezése szerinti kimondásától ne tartóztassa viszsza mlg
tokat az, hogy az eddigi engedélyező törvény V eretlenségé
nek okai között alig lehet esetre találni, hol a’ megváltás a’ 
földesur bejegyezésének hiányában talált volna akadályra. 
Ez igaz lehet —  de nem kell felejteni, hogy épen a’ szabad 
egyezkedés sikerének bizonytalansága lehetett, sót volt bizo
nyosan azon ok, melly miatt az illyen egyezkedés meg sem kí
sértetett. Adják meg mlgtoka’ lehetőséget, hogy teljes kár- 
mentesítés mellett a’ megváltás bizonyosan bekövetkezhető 
legyen, és legyenek fönséged és mltgtok bizonyosak, hogy 
mindkét részről nagyobb hajlam fog mutatkozni a’ barátsá
gos kiegyenlítésre, mellynek mindig megmaradandnak elő
nyei, de nagyobb ösztöne mindig az leend, hogy ha nem 
sikerül is, mind a’ mellett módja van a’ jobbágy községnek 
teljesen kármentesítve földesurát,polgári önállóságraíolver- 
gődhetni. Én tehát arra kérem mlgtokat, hogy az indítványo
zó tisztelt barátom által kifejteit győző okokat méltányolva, 
mellyekhez én csak keveset adhattam, indítványát egész ter
jedelmében elfogadni méllóztassanak. G.Sz ap áryA .m ind
két részre nézve kényszerítő formában kívánja azörökvállság 
életbe léptetését. —  Gr. E r d ő d y Sándor: A’ tárgyra néz
ve két szempont forog főn. —  lö r  t. i. szükséges é az örök 
megváltás. 2orm i módon lehetséges? Az elsőt itt kell elha
tározni; szükséges pedig márcsak a’ közteherviselés elfoga
dott elvénél fogva is, mellyet igazságosan alkalmazni nem 
lehet, hacsak a’ földek közti különbség meg nem szüntetik, 
ha csak kiki saját földeitől nem űzet. Az akadályok, mellyek 
miatt az örökváltsági törvény czéljának, mint a’ kir. előadá
sokban is érintetik, meg nem felel —  kétfélék: l ör vagy nem 
akarja a’ jobbágy magát megváltani, vágykor nem képes; az 
elsőtteszi vagy azért, mert be nem látja a1 megváltás hasz
nait, vagy azt hiszi, hogy későbbre földe megváltás nélkül is 
szabad leend. A’ másodikra nézve ok az, hogy pénze n incs; 
vagy a’ földesur nem áll rá a’ megváltásra. —  Az első aka
dályt itt figyelemre sem méltatva az utóbbiakra megjegyzi, 
hogy a’ hypothecalis bank, országos pénztár’sat ezeken na
gyot segíthetnek. — Ezeken kivid a’ megváltásnak más több 
módjai is vannak; a’ nem akaró földes urak irányában czél- 
hoz vezető eszköz lenne a’ kényszerítő alakban alkotandó ö- 
rökváltsági törvény. —  Véleménye röviden az, hogy a’ kény
szerítés elve mondassék ki, de az azt föltételező részletek ki
dolgozására utasíttassék az orsz. választvány.

Gr. Cz i r áky  János: Az örökváltság üdvös léte nem
csak hazánk politikai állására ’snemcsak földmivelésünk, ipa
runk, és kereskedésünk fölvirágoztatására, és ez által millió
nyi honlakosainknak biztosítandó jövőjére nézve lebeg szeme
im előtt mint hatalmas tényező nem csupán azért, mert ezen 
ügynek teljes elrendezése által lehető egyedül, hogy egyéb, 
hazánk anyagi jóllétét tárgyazó átalakulási kérdések, értem az 
adót és ősiséget, igazságos hasison alapulva fejlődhetnek, 
ha az előrebocsátandó örökváltsági műtétel állal a’ földbir
toktulajdon szilárdítva leend; de főkép, mint az előtt gr. Sza- 
páry Antal 'igen nyomatékosan ecsetelte, magok a’ földesu
raknak józanul felfogott érdeke is ohajthatóvá teszi, hog) ezen 
kérdés iránt jöjjünk még pedig minélelőbb tisztába; még külö
nösen azon kapcsolati viszony és szövetséges állásnál fogva 
is, mellyben a’ közbirodalom tartományai irányában létezünk , 
hol milly határzoltsággal történnek e’ kérdés megoldására si
keres gyakorlati előkészüló lépések, a’nagymtgu fő Rendeknél 
nálamnál bővebben tudva vagyon ; hol a’ hátramaradást, 
honunknak politikai helyzetét tekintve, nemzetünknek csak 
legnagyobb kárával tapasztalhatnók; — mennyire töreked
nünk kellpedíg minden becsületes utón és módon az úr és job
bágy közti kérdéseknek nem az eddigi fönálló urbéri törvé
nyeknek foltozgatásával, mellyben már a’ múlt hongyülésen 
beléegyezésöketa’m.főrr. bölcsen meg is adták, de teljes eli
gazodással! végelintézésre, ki szemeit behunyni nem akarja, 
más balesetein pedig okulni ildomosnak tartja, azok által, mi. 
kevés idő előtt közel éjszaki s z o m s z é d i n k n á l  történtek, 
semmi esetre nem megvetendő tanúságot szerezhetett magának 
Korántsem azok sorába tartozom én nmlgu főrendek, kik 
a’ mostani urbéri viszonyokat és általán az ur és jobbágy közti 
correlátiót igaztalanság a v a g y  jogelemezés következvé- 
nyeinek vallanám. Eredete ezen, mint minden fönálló ember 
alkotta institutióknak, mellyek nem a’ jelenkor szülöttei, sem 
a’ jelen századi törvényhozások által kezdeményzőleg ered- 
vényeztettek, a’ történet tulajdonává vált, és ámbátor egy 
jeles német iró azt tartja: „die Weltgeschichte ist das Welt
gericht^ mégis — azt hiszem, századok lefolyta után akár jó
váhagyólag, akár kárhoztatólag constatirozni akarni, fölöt
tük eltörve a’ pálczát akkori helyezetöket és körülményöket 
roppant olvasottság mellett is félszegség veszélye nélkül a- 
lig lehet. — Szükséges volt, — úgy vagyok meggyőződ
ve, — mikor a’ népek a’ mivelődésnek alacsony fokán állottak, 
hatalmasok és parlagiak majd nem zsarnokoskodva egyarány- 
lag garázdálkodtak, hogy valamint amazokat a’ felsőbb hata- 
lorn és fejedelmi önkény korlátozta, úgy feudális hatóság za
bolázza, és pedig vas kézzel, a’ könnyen mindent vadul le
romboló tömegeket; hogy tartozásuknak bár mértéken túli 
megadása és kényszeritett munkásság irtsa a’ henye és dor- 
bézoló életmódra serkentő hajlamot, és nemzedékekbe ih
lesse a5 szorgalom éltető szikráját; de ez idők megváltozta- 
nak, és körülményeivel,mint egy köztiszteletben álló mély be

látása statusférfiu a’ miüt hongyülés megnyitásakor a’ tró 1 
zsámolyánál mondá, megalkudnunk kell; csak hogy az 
alkudozásnál ha nem is lehet, hogy mindig az örök igaz- 
síig , de mindenkor a’ méltányosság szolgáljon alapul. — 
És illy nagy érdekügyben,— mint a’ jelen és mint ho
nunkban minden átalakulási kérdés, ha annak szeren
csés megoldását hordjuk szivünkben, igenis m. főRR. meg
indítani a’ kérdést a’ lelkesedésnek kell. De midőn a’ cselek
vésnek pillanata üt ’s a’ kerék mozogni kezd, — akkor a’ lel
kesedés helyét átengedni,legalább csekély meggyőződésem sze
rint , kell a’ higgadt meggondolásnak és érett óvatosságnak, 
hogy önzés, szenvedély és felekezetességi vágy nélkül komo
lyan,mint törvényhozóktól méltán várhatja a'nemzet, intézked
hetni lehessen még a’ késő időkre is áldást hozókig. És va
lóban örömmel tapasztalom, hogy a1 magyar törvényhozás 
figyelve mind a’ kor igényeire, mind a’ kir. előadások 6. pont. 
nydványult fejdelmi szándokra, e’ téren kezdeményezte a’ kérdést; 
mellynek ha sikerdús megoldását óhajtjuk, mint én, egész 
erőmből és igaz szívből áldozatokkali készséggel is, járul
nunk kell a’ józanul értelmezett szabad föld eszméjének élet— 
beléptetéséhöz.Legnagyobb készséggel találkozom azért a’ t. 
rr.el e’ téren, és az általok szorgalmazott orsz. választványnak 
kiküldetéséhez szívesen járulok, az örökváltságnak eddigi ke
vés sikerét azonban szinte leginkább pénz- és hitel-hiánynak 
tulajdonítván.Fontoskérdés előttem az:vajjon,és itt legyen szabad 
kissé elemeznem a’ t. kk. ésrr. által bár általányosan, de mégis 
irányadólag fölállított egyedül a’ földesurra alkalmazott kény- 
szeritési elvet, üdvös é jelenleg ezen elvbe beléegyezni, mellynek 
előleges elfogadására minket a’t.KK. és RRk egyúttal fölszólíta
nak. É’ kérdés megfejtésekét tekintet alá esik: kiállja é ez elv, 
ha nem az igazság, legalább a’ méltányosság veszélyeztetése 
nélkül, az okszerű statusbölcseség indokolta ildomosságnak 
tűzi próbáját? és ha kiállja, vájjon szükségesé, avagy hasz
nos é ezen elvnek általányos fölállítása és a’ tárgyalás mos
tani stádiumában országos határozatképeni kimondása is? — 
Az első kérdés tehát jogi és statuspolitikai szempontból 
véleményem szerint igényli a’ törvényhozó figyelmét; jogi 
szempontból, és ha a’ törvény utasítása nélkül annak korlá
tozó bilincseitől menten, szabad akaratom szerint mint bíró
nak ítélnem kellene, soha az egyoldalú kényszeritési elvnek 
alkalmazásába beléegyezni nem tudnék, mert az igazság
nak kölcsönösnek kelletvén lenni, ha csak nagy Sándor 
módjára ketté vágni nem akarjuk a’ gordiusi csomót, mert an
nak megoldása némi nehézségekkel já r ; avagy az iránt 
némileg kétségbe esve csüggedünk, ha nem egy középkor 
hagyományát, miilyen a’ kérdéses urbéri viszony , mellynek 
mint érintém, jogossága sokak által gyanúba hozatik, közép- 
koru-féle mo d or r a l  „sic volo sic jubeo“ forma intézke
déssel eKnyés?tetni akarjuk — a’ kényszeritési elvet mind föl
desur mind jobbágyra nézve e g y  a r á n y  1 a g  fölállítani 
kellene — m i a z o n b a n  n é z e t e m  s z e r i n t  a’ 
jobbágyra nézve létesithetlensége miatt alig ajánlható, és 
mert szerződés lesz, — legyen az aztán bár törvény 
által szentesített — még is mindig az örökváltságnak hasisa. 
Szerződő felek között egyik félnek a’ másik rovására és en
nek a k a r a t j a  e l l e n é r e  — és ebben helyeztetem főleg 
a’ súlyt,— kedvezőbb előnyt nyújtani, egyik felet kényszeril- 
hetni, a’ másikat nem, valamint a’jogon alapult szerződésnek 
eszméjével, melly mind két részrőli szabad beléegyezést első 
föltételül tűz, úgy minden jól rendezett statusban nélkülöz- 
hetlen postulatum gyanánt létezni kellő tulajdon sérthetlen- 
ségének magasztos eszméjével soha öszhangzásba nem ho- 
zathatik, — és változzanak e’ tekintetben bár a’ politikai né
zetek, és törvényhozói vélemények, a’ megsértett jog fogalma 
kérlelhetetlenül fönáll, és magával ellentétben levő intézke
désekre az süti a’ jogtalanságnak eltörölhetetlen bélyegét, még 
messze következvényeiben is veres fonal gyanánt átvonulót.

De azért nm. Forr. mert jogi szempontból kiin
dulva, bár nem állja ki ezen elv — mint mondám —a’ tűzi pró
bát, még is azt hiszem, hogy statuspolitikai és törvényho
zói szempontból kiindulva, mindent elkövetnünk kell, és mint 
előre bocsátám, ha nem volna is lehető az örök igazság ös
vényein maradva kibontakozni, még is soha el nem térve a’ 
méltányosság fonalától, minden becsületes utat ésmódotmeg- 
kellene kisértenünk e’ kérdés megoldására,’s ha ezen szem
pontból tárgyalom a’ t. KK. és RR. által fölállított elvet, ta
gadni nem akarom, hogy úgy fejlődhetnének jelesen a’ 
kiküldendő orszszágos választványban— az örökváltság iránti 
tanácskozások, hogy legjobb akarattal és legtisztább szán
dokkal természetszerűen a’ tökéletes kármentesítésnek irány
tűje mellett ez elvnek foganatosítása malum necessari- 
ummá válhatik, — nehogy az ügynek szentsége az ország 
kárára hatalrnaskodók daczoskodásán hajótörést szenvedjen. 
Én tehát az elv fölött eltörni a’ pálczát részemről nem kí
vánom, az örökváltsági kibontakozásban azonban első föl
tétül kikötni, mar azért is , mert az előrebocsátottak után 
nem tartja ki az igazság ismérvényét, szinte nem akarnám, 
hanem subsidiarie, és úgy értelmezem én a’ tekintetes Ka
roknak és Rendeknek üzenetét is — csak akkor használ
ni , midőn már minden enyhébb és jogosabb eszközökből 
kifogyva, egyedüli menekvő salvatela gyanánt maradna főn — 
e’ drasticus szernek használása, és azért midőn ezen elvet 
maga alkalmazásában igen is lehetőnek gondolom, és az utób
bi orsz.választvány tanácskozásiból ki nem zárom, önként 
megfejtés végett előgördül azon általam föltett második kér
dés megoldása: vájjon szükséges avagy hasznos é ez elvnek 
a’ discussióknak e’ jelen stádiumában országos határozatkén- 
ti kimondása? Altalányos, bár irányt adó elvek elvonult fölállítá
sának, megvallom,tág értelmezés és balmagyarázat miatt barát
ja nem vagyok, és orsz. határozatkénti kimondásukat csak akkor 
találom elkerülhetlen szükségnek , ha azok mintegy mathema- 
tikai bizonyossággal egyedüli biztosítékul szolgálhatnak vala- 
melly kérdés megoldására; még pedig akkor is úgy, hogy 
mindjárt az elv illyképeni kimondása mellett az általa jellem
zett ügy is még  ̂azon törvényhozás lefolyta alatt, ha nem vég 
megoldását, mi nem mindig lehető, legalább főbb részle
teiben! kifejlődését találja. Mert mennyi óvatossággal kell lenni 
általányos elveknek országos határozattali szentesítésénél, az



orsz.gyülés tapasztalása mindennap igazolja, ése1 tekintetben ne 
csináljunk magunknak illusiókat; majd nem minden országos 
határozattal karöltve jár azon országosan elterjedt álhiede
lem és előítélet, hogy bármilly kérdést tekintve, csupán 
az illy módon szentesített elvekben rejlik valamelly ügy meg
értetésére minden üdv és boldogság. így történik, hogy azon 
közbenső idő alatt, melly egyik hongyülés, és a’ másik kö
zött esik, és melly időszak minden alkotvánnyal és törvény- 
hozással biró nemzeteknél a1 törvényhozásilag megpendített 
de még törvénnyé nem vált eszmék megérlelésére van szánva, 
és melly idő mindennemű tervezetek iránti fogékonyságot en- 
gedvényez, már csak a diaetale conclusumok általtört utón járva, 
ezek egy olly körbe sodorják a’ legérdekesb kérdéseket, mely- 
lyekben a kiindulási és találkozásipont mindig összevágván, mint 
egycirculus vitiosusban forognak az eszmék; minek a’hozandó 
institutiók legnagyobb kárára egyoldalúság és fölületesség 
a’ következvénye.... az üdvös törvénynek mind annyi mosto
hája És jelen kényszeritési elvre is egészen alkalmazom e’meg
győződésemet. De kérdem: végre ha teljes szabadsággal, mint 
én óhajtóm—küldetnék ki az országos választvány, szükséges 
avagy hasznos é ezen elvnek kimondásaimért v. meglesz ezen 
országgyűlés alatt az örökváltságot biztosiló törvény—mint én 
igen forrón óhajtóm—vagy nem; ha igen: akkor midőn szabad 
kezet hagyunk az országos választványnak, az elv mostani ki 
nem mondása a’ dolgon mit sem változtat, mert annak alkal
mazása úgy is a’ választvány hatalmában állván, annak elmu
lasztott kimondását bőven pótolandja a’ sanctionált sikert nynj- 
ló törvény; hanem: és fájdalom! kimerítő törvény nélkül tér
nénk haza, már akkor a’ diaetale conclusummá vált elvet nem
csak hogy nem hasznosnak, hanem inkább több tekintetnél 
fogva veszélyesnek is tartanám, éspedig azért, mivel valamelly 
lényeges országos határozatnak megváltoztatása még a1 fejér 
hollónál is ritkább tünemény, minden utóbbi expedienseket ki
zárva, a’ fejlődhető eszméket már eleve veri az egyoldalúságnak 
kaptájára, de a’ mellett az örökváltsági szabad egyezkedéseket, 
mellyekmég is mindig a’ legkívánatosabb kibontakozási eszköz 
gyanánt kínálkoznak, és törvény nemlétében az 1840: 7. tcz. 
szellemében egyedülfönmaradnak, mód nélkül nehezíti, mivel 
a’ könnyen hivő földnép között az országos határozatnak már 
többnyire törv. erő tulaj donittatván, ábrándos igényeknek for
málására és követeléseiknek mértéken túli feszítésére alkalom 
nyujtatik; de végre mint mindnyájan párt és véleménykülönb
ség nélkül tudjuk,mennyire szoktak fölhasználtatni országos con
clusumok mind azok által, kik azokban még nem törvényesített 
nézeteiknek paizsát vélik találhatni— a’ népközt olly agitatiónak 
nyitunk tárt kaput, mellyet mindenáron kerülni, a’ törvényho
zásnak szintugymint önmagunknak érdekében áll. Véleményem 
tehát volna, elfogadni a’ tekintetes karok és rendek üzenetét, 
de magától értetvén úgy is a’ tökéletes kármentesítési esz
me, melly nélkül csak a’ törvényhozás által jóváhagyott tulaj- 
don-fo sztássá válnék az egész örökváltsági operatió, minden e- 
lőleges elvnek kimondása nélkül teljes szabadsággal kiküldeni 
az orsz. választványt olly meghagyással, hogy minden az örök
váltsági ügy könnyítésére szolgáló adatot használva, az ebbe 
külön terjesztendő javaslatokat megbírálná és azokat az ország- 
gyűlésnek teendő jelentésében megérintené és azokból kisze
melve czélszerü és sikert Ígérő tervet készítene. — Most pe
dig minden részletekből ereszkedéstől, miilyen szinte a’ kény
szeritési kérdés is, és azon igen alapos nézetek is, mellyeket gróf 
Erdődy Sándor és előtte koronaőr ő kegyelmessége megpen
dített szerényen, óvakodnánk annál is inkább, — mert most az 
egész honra nézve általányos szabályokat mind a’ megváltási 
módokra, mind azok alkalmazására nézve fölállítani lehetet
len és igazságtalan volna, hol a’ föld külön természete, közel em- 
poriumok, közlekedési eszközök,a’ megváltandóknak vagyonbeli 
állapota, meg száz és száz más tekintet a’ bölcs törvényhozó
nak valamint külön gondoskodását, úgy külön intézkedését is 
méltán igénylik.—Ezek a’ tárgy iránti nézeteim, mellyek nyomán 
a’ t. karokhoz és rrliez intézendő üzenetünkben válaszolni óhaj
tanék.—És igy nagyobb általányosságban maradnék, mint kor. 
őr ő kegyeim, maga indítványában nyilványitá; de ha ezen né- 
zeteim a' nmlgu főrrnél elfogadásra nem találnának, és habáró

Vay Miklós ő excellentiája által tett indítvány szolgálhat aze’te- 
rembeni külön néz-Lek egyeztetésére, részemről abban is meg
nyugszom. — (Folyt, köv.)

A’ kisdedovó intézeteket M 0. terjesztő egyesületnek ez 
idei február i3kánregg. 9 órakort Pest vármegyeháza kisebb 
teremében tartandó rendes közgyűlésére a’ t. ez. alapítók, rész
vényesek és minden ügybarát tisztelettel meghivatnak.

S tull er Ferencz, egyesül, titkár.

K Ü L F Ö L D .
OLASZORSZÁG. Nápoly jan. 22. d. u. Az ingerültség 

pillanatról pillanatra növekszik. Ma délben először hangzottá’ 
nápolyi forradalmi kiáltás: fuy, fuy (szaladjatok, szaladjatok!) 
egyszerretöbb pontján a’városnak.Mercatonevű városnegyed
ben már az alsó nép is háborog. A’ nápolyi kicsinnyel kezdi a’ 
forradalmat. A’népben leghihetetlenebb hírek terjedvékel. 
Annyi tény, hogy az utczákon ’s kávéházakban nyíltan beszél
nek,az éjjeli őröknek gúnyosan bókolgatnak, gunydalokatké- 
szitnek, a’ kir. rendeleteket hangosan birálgatják’stb. A’ 
rendőrségi tisztek nem láttatják magukat, Grandiból 20 fog
lyot szabadítottak meg. Egy órával ama fenebbi kiáltás után 
halálcsend uralkodott Toledóban, Chiajában ’s vártéren; a’ 
várudvarokon sok katonaság van öszszevonva. Ez este köz
bocsánatot várnak Nápol yban’sPalermo számára már elkül
dő ttnek mondják. Messinából meglehetős hírek érkeznek, ott 
csak a’ palermói dolgok végét várják.

A’ genuai’s livornoi lapok levelei Nápolyból (jan. 23 
’s 24kéről) azon hirt jelentik, miszerint Peloro gőzös Paler- 
mótol sok sebesült katonát hozott magával.ÁUitólaglialárta- 
lan ingerültség és zavar uralkodók Nápolyban,gyakran hal
latszék az utczákon ezen kiáltás: viva la Gonstituzione !

Rómáján. 2 3 kán.Palermo álgyuztatása legutóbbi hiva
talos tudósítások szerint, folytonosan tartott. Eddigelő a’ go
lyók állal okozott kár csekélynek mondatik. Tapasztalt angol 
katonatisztek, kik a’ ,,Bulldog“ tódözetéről távcsövön szem
lélők a’ lövések sikerét,bizonyítják, mikép soha sem láttak 
annyi lőport ártatlanul légbe röpittetni. A’ város alatt álló 
sergek nagyon gyávákul iratnak le. Valamennyi élelmiszerük 
Nápolyból hozatik. — A’ várban azonkívül vizhijánnyal kell 
küzdeniük, —  miután a’ vizvezető csövek mind elrontalvák.

A’Florenczben megjelenő Álba ismételve állítja, mi
szerint nemcsak Palermo, hanem Messina is az álgyuztatás 
megszüntetését az angol consul erélyes közbejárultának kö
szöni. Messinában a’ többi consul is, főleg az orosz,—  az olt 
nagy mennyiségben létező idegen vagyon miatt, a’ város lő- 
döztetése ellen nyomatékosan tiltakoztak. A’ palermói ese
ményekről említett lap még következő részleteket hoz fel:Mi- 
után a’ kiszállított haderő a’ többi csapattal, mellyek a’ szent- 
györgy-kapun kívül táboroztak, egyesült, a’ fülkelőktől, kik 
két felé kitörtek, élénkül meglámadtatott ’s jóformán nagy 
veszteséget szenvedett. A’ palermoiak azonban a’ városon 
kívül a’ sergek nagy száma miatt a’ tért meg nem tarthat
ták, ’s a’ kapuk ótalmazására kelle szoritkozniok, mi mellett 
12 álgyujoknak, mellyeket Trapani és Termini erősségekből 
kaptak, igen jó hasznát vették. Sauchet tábornok és Aquila 
gróf kódolás iránti felszólítására azt válaszolák a’ fölkelők, 
miszerint utolsó csep vérig akarják magukat ótalmazni. Er
re kezdődött az álgyuztatás. Egyike az első golyóknak a’Tri- 
nacria vendéglőt érte. Midőn az angol consul’s az angol ha- 
digózös parancsnoka ezen Üldöztetés ellen tiltakoztak, a’ tü

zelést a’ királyiak tüstinl megszünteték’s Aquila gróf taná
csosnak vélte Nápolyba viszszatérni.— Genuai lapok szerint 
Livornóban a’ béke még nincs tökéletesen helyreállítva.—  
Népcsoportok járják éjjel az utczákat kiáltozva: viva Guer- 
razzi! További elfogatások történlek állítólag ’s Ridolphi 
marquese ismételve szólitá fel a’ népet nyugalomra. —  A’ 
nápolyi király állítólag könyeket hullatott a’ legutóbbi ese
mények miatti szívfájdalmában, —  drága gyöngyök voltak 
azok, mellyeket ha miniszterei valódi beesők szerint méltá
nyolnának, a’ koronás főnek népei sorsa fölött nem kellene 
többé sírásra fakadnia.

Rómából jan. 22kéről írják: itt Rómában is nagy lé
pés történt előre, mi azonban a’derék pápának nem csekély 
boszszusága ’s megeró'tetésébe került:minisztersége*) fon
tosabb részét világiak sorából nevezé. Már hetek óta tudatott 
Gabrieli herczeg hadi miniszterré neveztetése; ez nem tűnt 
fel, jóllehet eddigelő még a’ hadügy is főpapok kezében volt. 
Tegnap megtudtuk : hogy gróf Ferretti Péter pénzügyi, lea- 
noi herczeg Gaetani pedig rendőrségi miniszterré nevezte
tett. Ezen kineveztetéseken kívül hallomás szerint Róma ed
digi kormányzója Savelli főpap is követi állomásra határozta- 
tott.— Valamint Milanóban Lombardia, úgy Velenczében a’ 
velenczei tartományok számára a’ ,,középponti gyülekezet“ 
a’ lakosok szükségeit ’s vágyait egy körlevélben öszszefog- 
lalván, nem sokára az alkirálynak adja által, ki azt a’ felség
nek benyújtani Ígérkezett.

Nápolybul Florenczbe Livornon át érkezett jan. 30kai 
hírek szerint ő fels. a’ nápolyi király, miután Palermóban a’ 
18 és 19kei rendelvények a’ nép által nem fogadtattak el, 
’s Nápolyban is fellázadt tömeg alkotványt sürgetett, az egye
sült két ország számára a’ belgiumihoz hasonló alkotványt en- 
gedvényezett.

ANGLIA. Mind a’ mellett, hogy a’ közvélemény-vezető 
főtekintélyek a’ haderősités ellen nyilatkoznak, a’ kormány, 
törvényhozáson kívül, intézkedett e’ tárgyban ’s miután a’ 
szárazföldi katonaság pattantyús osztályait erősité, most a’ 
gyalogság és lovasságot is megszaporitja, úgy hogy az e- 
gyesült országokban őrségeskedő századok mindegyike 20, 
minden lovassági testület 80 ’s gyalog ezred ezer emberrel 
pótoltatik. A’ tisztek száma megmarad.

A’ herefordi püspök dr. Hampden ügye a’ kir. főtör
vényszék előtt már bevégeztetett, az ítélet azonban csak ké
sőbb fog közre bocsáttatni.

1839benHill Róland megjósolá, mikép a’ fillér pos
ta áltál forgatott levelek száma — kevés év alatt ötszörö
sül. A’jóslás tökéletesen valósult. Az 1 S39ki posta forgatta 
levelek öszszesen 76 milliót tettek, mig- I847ben 322 mil
lióra rúgott számuk. Bizony nem is jövedelmez az a’ roppant 
postabér.

Az admirálság igen czélszerü változtatást hozott be a’ 
hadihajókon szolgáló legénységnél. Jövőben ugyanis tenge
rész növendékeket alkalmaztat. Ezáltal a’hadihajók rövid i- 
dőn derék tengeri katonákat nyerendnek, kiknek érdekökben 
állanda’ szolgálatban maradás, mig a’ kereskedő-hajókról 
vett tengerészek azon szigorú fegyelem ’s rend által, melly 
a’hadihajókon uralkodik,kevés hónap után annyira kedvűket 

( vesztik,hogy vagy legelső alkalommal megszöknek,vagy mint
használhatatlanok elbocsállatnak.

i __________________

 ̂ *) Uj év óta miniszterséggel bírnak az egyházi statusok.

18ik szám. É R T E S Í T Ő . 1848.
T ö l g y f a  é s  k e m é n y -  d e s z k a - s z á l l í t á s .  Prosztyák hoszasanu l-lai'ab-

Dereglye-bókonyok 50 darab a’ lábnál % " 
vastagsággal 2—3 öl hoszusággal, a’ szarvánál

A’ kir. kincstári Ferencz-csatorna szüksé
geire következő fanemek kivántatnak u. m.
A Ja'kir. Ferenc z-csalorna hoszszabbitásáhv
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vastagsággal és 2—3 öl hoszusággal, szarvánál 
5 láb magassággal.

A’ fanemeknél megkivántalik, bogy elállóit
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fákból vágva és szurágottakne legyenek, rothadt 
ágaktól repedésektől megvetemültségtől fagy- 
repedéktől vagy áltáljában akárminemü hibák
tól, mellyek zsilip-vagy hajó-épitésre alkalmat
lanná tennék, mentek legyenek.

A’ tiszaháti fának elsőbbség fog adatni. 
Feltételeztetik: hogy a’ szállítás legfeljebb 

f. e. július hó végéig a’ szállító tulajdon költsé
geire és veszélyére hevégeztessék, úgy azon
ban, hogy az A) alatt érinteti fanemek a’ zsilip- 
épitő helyig Batina helységgel általellenben , a’ 
B) alattiak pedig a’ Ferencz-csatornába szál- 
litta-sanak,magában értetvén, hogyha tiszaháti 
fa-szállittatnék, a’ szállító az A) alatti fanemek
től a’ csatornán vámmentesitve leend.

Az írásbeli ajánlatok bepecsételtem ezen föl— 
31ábtóí 3 öl 3 láb h. irattal: ,,Töl,(/yfa-szállítási ajánlata IV. Nnek a' 

kir. kincstári Fér encz-c tatomatigazgatósáiy-Keménydeszkák 2 hüvelykes 4 -(i hoszszu
legkevesebb 13 szél. 1000 darab hoz Zsomborban,u légfölebb februárius hó 26ig

Keménydeszkák 1 hüvelykes4—6 bősz- (huszonhatodikáig) benyújtandók.—Azonfölüi
szu legkevesebb 13 szél. 500 darab. minden ajánlatbannyilványosan kitétessék,hogy

A’ vállalkozók, kik vagy az egész mennyi
séget, vagy ezen fánemeknek csak egy részét 
szállítani óhajtanák, tartoznak vagy személyesen, 
vagy pedig törvényes felhatalmazottaik által a’ 
fenemlitett napon megjelenni, és az ajánlatok 
felnyitása előtt a’ zombori k. kincstári Ferencz-

Á r v e r é s i  h i r d e t v é u y .
A’ nagyméltóságu magyar kir. udv. kincs

tár kegyes jóváhagyásából közhírré tétetik: hogy 
az 184t>ik évi k. k. Tokaji uradalmi termésű 1U7 
hordó 3puttonos aszú,nemkülönben ugyanazon

H i r d e t é s .
lOl.Az eszéki k. só- és barminczad-kerü- 

leti felügyelőség részéről közhírré tétetik: hogy 
az Eszék és Bellye közötti 2395 öl hosszú, és3-/3 
öl széles ut-töltésnek tökéletes elkészítése tekin
tetéből 507 köböl terméskőnek kiállítása, és a’ 
Mohács mellett levő szabari kőbányából a’ Dráva 
partjáig az eszéki kamarai vámhid közelébe, sa
játmunkákkal és hajókon leendő átszállítása,— 
mellynekbére körülbelül 11,800 forintokkal,— 
továbbá c’ terméskőnek a’ kirakodási parton 
1—Vj-i ujnyi kavicscsá törése, és ugyan e’ ka
vicsnak a’ nevezett partról az áttöltésnek kijegy
zett lerakodási helyeire a’ vállalkozónak saját 
szekerein, saját munkásaival, ’s mindennemű 
eszközeivel leendő szállítása végeit, melly mint
egy 2500 pfttal fog kikiáltatni, — f. 1848diki febr. 
18kán (tizennyolezadikán) az eszéki sószállitási 
és vámfőhivatali irodában a’ nm. m. k. udv. ka

csatornai igazgatóságnál 10% bánatpénzt le
tenni, vagy pedig a’ bánatpénzt a’ benyújtandó 
Írásbeli ajánlathoz csatolni. A’jelenlevőkkel a- 
zonnal szerződés fog köttetni: mig a’ távollevők 
ezen szállítás eredvényéről irásilag tudósi itatni 

1 fognak. Zomborban,január hó l6ánl848. 3 - 3
évi tolcsvai termésű 20hordó két puttonos más- 

[ láshorok 1848dik évi martius Okán (hatodikén)
I Tarczalon a’ k.k. tiszttartói lakban tartandó riyil— 
j ványos árverés utján a’legtöbbet igérőnek kész- J pénzfizetés mellett eladatni fognak. 2—3
mara helybenhagyásának föntartása mellett ár
lejtés fog tartatni.

A’ vállalkozók, kik e’ vállalatnak egyik, 
vagy másik részét, vagy mind a’ két részt együtt 
az árlejtés alkalmával megnyerni óhajtják, ’s kik 
az árlejtési bizottság előtt a’ felvállalandó rész
nek kettős árával fölérő vagyonbiztositékot, a- 
vagy készpénzben, vagy a’ szabályszerüleg el
fogadható,’s a’ pénzpiaczi árkelet szerint státus
papirosokban, a’ vállalatnak egyszerű értékét az 
árlejtés alkalmával fölmutatni, ’s 5 petnyi,bá
natpénzt letenni képesek, a’ fenebbi kitett napon 
reggeli í) órakor tartandó árlejtésre ezennel 
meghivatnak.

Az árlejtési és szerződési föltételek a’ nm. 
m. k. udv. kamara kiadói hivatalában, valamint 
az eszéki kerületi felügyelőség, és k. sóhivatal i- 
rodában a’ szokott hivatali órákban megtekint
hetők. 3—3Kemény hajó zsindelek 4 láb hoszas. 1 ( OOP ez az ajánlkozóra nézve azonnal kötelező

Szerkeszti He l me c z y  Mihály.  —  Nyomatik T r a t tn  e r-K  á r  o 1 y i betűivel, nri-utcza 453. szám.
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tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle
minden Ízben egyegy ivén. Klólizelhetm helvben
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FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Kinevezés, névmagya 
ritás. István nádor őfenségének levele a’ nőegylethez. O r s z á g g y ű 
l é s :  kerületi tanácskozások a’ részek tárgyában! üzenet ’s felírás a’ 
főrend. Közteherviselési viszonüzenet ’s kir. vár. rendezési munkálat 
fölött. Főrendi ülésben az örökváltság ügyébeni vitatkozésok.

K ü l f ö  1 d. (Ausztria, Olaszország.)
É r t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG é s  ERDÉLY.
0  cs. ’s ap. kir. felsége S z ű c s  Vilmos magy. kir. udv. kan- 

czelláriai fogalomgyakoríót ugyanazon kormányszék tiszlbeli fo
galmazójává kinevezni; — keresztesi F r n m m e r Zsigmond kras- 
sómegyei táblabiró, nemkülönben fiai Béla, Kálmán és László 
vezeték nevének S z e n d e  névveli fölcseréltetését megengedni 
méltóztatott.

Hazánk szeretve tisztelt nádora ő cs. kir. fens, a’ pesti jóté
kony nőegyletet következő kegyes sorokkal méltóztatott megör
vendeztetni: „Igen tisztelt Nőegyesület! Nemcsak teljes készség
gel, hanem valódi örömmel is fogadtam a  kérelmet, mellyet az 
általain igen tisztelt egyesület becses soraival hozzám intézett.—  
Ugyanis kitűnő helyet foglalván a’ felebaráti szeretet az erények 
sorában, nem lehet ennek, a’tekintetre leginkább méltó szegé
nyek fölsegéllésére szánt állandó gyakorlatát, nem szívemelő ér
zettel szemlélnem e’ nőegyesületben, mellynek jótékonysága, az 
annyi ügyefogyottra terjedő adakozással’s ápoló gondoskodás
sal szintúgy tanúsítva vagyon, mint biztosítva az azt képező tag
jainak élén álló fényes nevek által.— ’S valamint jól tudom, hogy 
felejthetetlen édes atyám elhunytával nagy veszteség ezen tisz
telt egyesületet is érte,úgy nemes czéljainak előmozdítására való 
készségemet azzal kívánom leginkább lettlegesítni, hogy álta
lam mennél inkább pótoltassák, mit a’ dicsőült az egyesületnek 
juttatott. Ezzel maradok az igen tisztelt nőégyesüM nek jóaka
rója I s t v á n  m .k. nádor.Pozsonyban,karácsonhó24kén 1847.

Közli K á r o l y  Lajos, nőegyleti titoknok.
O R S Z Á G G Y Ű L É S .

XLVI. k e r ü l e t i  ü l é s ,  január 31  kén. Elnökök: Bory 
Pál (H ont) és gr. Andrássy Manó (T orna); jegyzők: Szabó 
Miklós és Szentkirályi Móricz;tárgy: a’ részek tárgyábani ü -  
zenet, főrendi válaszüzenet a’ közös teherviselés tárgyában, 
.sz. k. városok rendezletése.—  S z a b ó  M. jegyző olvassa az 
üzenetet a’ m. főrendekhez, az 1 8 3 6 : 2 1 .  t.cz. végrehajtá
sának mind ez időig lelt elmulasztása tárgyában. Az üzenet n é -  
melly sajtóhibák kijavítása után minden észrevétel nélkül 
helybenhagyatott,és a’jegyző ügyes tollaért m egéljeneztetett. 
—  B o r y  Pál elnök jelenti, hogy nádor ő fensége csak most 
érkezvén m eg, a’ mai napra 1 órára kitűzött elegyes ülés hó
napra halasztatolt. —  K o s s u t h  L. .-midőn a’ most hitelesí
tett üzenet iránt indítványomat tevém, megkértem a’ t. ren
deket, hogy jelen ügy iránt különös figyelem m el legyenek, 
mivel a’ részekben olly bonyolódott állapotban vannak a’ 
dolgok, hogy kik a’ m agyarországi ügyek iránt rokonszenv- 
vel viseltetnek, üldöztetnek is. Midőn e ’ tárgyban adatot ter
jesztek a’ t. rendek elibe, nem akarok határozatot hozatn i; 
hanem csak azért teszem , hogy a’ közvéleményt fölkelthes
sem  ezen viszonyok iránt. —  Bemutat szóló egy kővárvidéki 
jegyzői aláírással ellátott iratot, mellyből kiviláglik, hogy a’ 
kővárvidékiek petitiójával itt az országgyűlésen m egjelent 
követek egyike K a t o n a  Miklós kővárvidéki szolgabiró hi
vatalától elmozdittatott. Jan. 15 . ’s 16kán folytatva közgyű
lés tartatott, de ezen tárgyról semmi elő nem jött; hanem gr. 
T e l e k i  Miklós főkapitány egyintézvénytküld a’ m indenm u- 
nicipiumot fölem észtett tisztiszékhez ján. 17én , m ellynélfog- 
va a’ nyiresi járásba szolgabirónak, a’ nélkül hogy Katona 
M. megemlittetnék,Buttyán Benjámint kinevezi; és ezt miért? 
azért mert a’ petitió felhozásában ’s beadásában Katona M. is 
részt vett. Szóló ennek következtében nem akar semmit kér
ni, hanem azon reményét ’s kivánatát nyilványitja,miszerint a’ 
kormány ezen botrányos tárgynak véget vessen  valahára.—  
ű 0 r y Pál elnök: nem kívánván szólni senki m ás, a’ h itelesí
tett üzenet az országos ülésbe fog  vitetni;egyébiránt tanács
kozási tárgyul a’ m. főrendeknek a’ közteherviselés tárgyá
ban lett válaszüzenete van kitűzve.

K o s s u t h  L. Midőn ezen ügy első tárgyalásakor indít
ványát tette, ha azon elvből indultak ki üzenetükben, m ellye- 
ken indítványa alapult,akkor hármat mondottak ki a’ t. rrdek: 
l )  hogy a’ közös teherviselésnek főpontnak kell lenni, azon 
tárgyak közül, mellyekkel financiális intézkedéseknek m eg
kezdetniük kell, mert csak ez által lehet czélszerüleg gondos
kodni a’ nép terhei könnyítéséről; 2 )  miután az orsz. pénztárt 
is a ’ közös teherviselés elvére akarják alapitni, ’s igy annak 
kérdését a’ házi adóval válhallan kapcsolatban kell tekinteni: 
tehát ezen két tárgy együtt és egyszerre tárgyaltassék, 3 )  
miután nem subsidiumot, hanem közös teherviselés alapján 
állandó országos pénztárt ajánlottak: az indirect kútfőket nem 
m ellőzték,’s a ’ kiküldendő válaszlványnak utasításul adták, 
hogy az indirect kútfőket keresse ki,’s a’ mennyiben azok ele
gendők nem volnának, a’ direct adóhoz is folyamodjék,’s an

nak miként leendő alkalmazása iránt vélem ényét terjeszsze 
elő. Szóló a’ m. főrendek válaszüzenetére nézve megjegyzi, 
hogy vagy el nem fogadták, vagy elfogadták a’ m. főrendek a’ 
t. rendek elveit; és ezért szerelte volna, hogy mind a’ kél eset
ben világosan nyilatkoztak volna. Azonban akármiül legyen, 
szóló ezen üzenetet úgy fogja fel, hogy a’ m. főrendek a’ közös 
teherviselés elvében m egegyeznek ’s a’ törvényhozás feladá
sát annak részletes alkalmazásában keresik, és a’ fizetésnek a’ 
t. rendek üzenetében említett két faját, a’ házi adót és orsz. 
pénztárt, ezen elv részletes alkalmazásának tekintik; azért 
szóló úgy hiszi, hogy a’ m. főrendek mind a’ házi adót, mind 
az országos pénztárt elfogadták ’s egy orsz. választvány-ki- 
kiildéshez részükről is hozzájárultak, a’ nélkül, h o g y a ’ v á - 
lasztvány munkálkodásában, az említett tárgyak közül egyik
nek vagy másiknak előlegesen elsőbbséget kívánnának tulaj
donítani. E lsőbbséget a’ l. rendek sem akarlak egyiknek a’ 
másik fölött tulajdonitni, de az elfogadott közös teherviselés 
elvét csak úgy látták létesithetőnek,ha a’n em ességa’nép ter
űéiben aránylagrésztvesz. Nyilatkoztassuk ki tehát, mond szó
nok— azonvaló örömünket a’m.főrrnek, miszerint czélunkhoz, 
a’közös teherviseléshez és országos pénztárhoz hozzájárultak; 
és miután itt elsőbbségről nem lehet szó, kimondatni kíván
ná, hogy ezen hozzájárulást annál nagyobb örömmel ér
tették, mivel a’ t. rendek föltételezve látják a’ közös tehervi
selés által azt, hogy a’ nép lerheiben a’ kiváltságos osztály 
részt vegyen. Illy értelemben véve a’főrendi válasziizenelet,az 
indirect és direct kútfők iránti utasításra nézve kimondatni 
kívánná szóló, hogy miután a’ t. rendek a’ dolgot sürgetés
nek látják: ennek további sürgetését azért nem látják szüksé
gesnek, mert közteherviselés nélkül országos pénztárt te
remteni nem lehet. Illy értelemben kívánná tehát szóló az ü— 
zenetet szerk esztett ’s egyszersmind jónak látná azzal a’vá- 
lasztvány névsorát is egyszerre tudatni a’ m. főrendekkel. 
(H elyeslés). R e  v i o zk y  (E sztergám ul.) Miután legköze
lebb kapott utasítása értelmében küjdőji a’ háziadót elvál
lalták, sőt a’ közös teherviselés elvét m ég a’ közmunkákra is 
kívánják k iterjeszteni: hozzájárul Pestmegye indítványához. 
K á r o l y i  (N ógrád) utasításában nemcsak a’ házi, hanem a’ 
hadiadó is a’ közteherviselés elvébe foglaltatik; ’s miután 
a’ hadiadó megajánlása múlt tárgyaláskor a’ védrendszer- 
hez volt kötve : utasítása értelmében kívánja, miszerint a’ 
védrendszer kidolgozására egyválasztványneveztessék k i, 
hogy aztán szólhassunk a’ hadi adóhoz.

S o m s i c h  P. (Baranya). A’ dolog érdemére nézve 
Pest követét pártolja; de m eg nem foghatja, hogy az indít
ványozó követ ur az üzenetben levő elveket elem ezve, abban 
mindent feltalált, ’s m égis apocalypsisről vádolja a’ főrendek 
ü zen etét; holott a’ főrendek mindent megtettek, mit a’ ren
dek kívántak, azon különbséggel, hogy az indirect és direct 
kútfőkre nézve nem akartak utasítást adni a’ válaszlványnak, 
de mellyeket a’ számításból kizárni bizonyosan nem akar
tak. ’S a’ mennyiben olly különféle nézetek nyilványultak a’ 
főrendi táblán, ezen válaszüzenetet csak méltányolni kell a’ 
főrendektől; azért kívánja, hogy minden észrevétel nélkül 
járuljanak a’ t. rr. a’ választvány kiküldetéséhez. S i m o n ( S o -  
pronym.) utasítása értelmében nem járulhat Pestmegye indít
ványához. S c h n é e L. (H eves). Pártolja Nógrádm. követé
nek védrendszeri indítványát. K o s s u t h  L. Mindenki tudja 
méltányolni azon tényt, hogy a’ m. főrendeknél az annyifelé 
ágazó vélem ények igy központosultak; de nagyon sajnálja, 
hogy Baranyamegye követe őt roszszul értette, mert ő ész
revételét nem mint vádat tette, hanem nem tudta: ha vájjon jól 
fogta é fel a’ főrendi üzenetet; miután azonban Baranya m e
gye követe vele szavazott, m eg van győződve, hogy a’ v á -  
laszüzenetetjól fogta fel. Nógrád indítványát illetőleg: kül- 
dőjia’ közteherviselés minden nemét viselni akarván, sőt azt 
létesítni is,örülne ha küldőji ezen akaratát teljesedésbe menni 
láthatná; de miután egy illy kérdésnek eldöntése a’küldőktől 
függ, ’s igy  alig- lehet ez országgyűlésen jövője: óhajtaná, hogy 
talán épen egy illy tárgynak iölelevenitése által ne nehezítsük 
a’ szőnyegen forgó ügynek létesülését. Egyébiránt nem a -  
karná kimondatni, hogy a’ védrendszer ne tárgyaltassék; 
hanem várjuk, m ig a’ dolgok fordulnak, a’ midőn majd szól
hatunk hozzá, de most halasztassék el. Gr. A n d r á s s y  Gy. 
(Zem plén): Az üzenetre nézve Pestm egye követével szavaz^ 
’s a’ nógrádi indítványt szinte nem látja helyén. I n k e y Zs. 
(Som ogy)P estet pártolja, de Nógrád indítványátnem.B o r y 
P. elnök: Elfogadják a’t.rendek a’válaszüzenetre nézve Pest
m egye indítványát; Nógrád indítványa pedig, miután az visz- 
hangra nem talált, annak idejében fog tárgyaltatni.

B ó  ni sS . (Szabolcs). A’ hadi adó ezen táblánál tete-

nies pártoltatást találván,az elnöki kijelentést úgy veszi,hogy 
az csak elhalasztatott, ’s később ha szükségét látják felve
szik; de most azt a’ szőnyegen forgó kérdéssel öszszekütni 
ezélszerünek nem látják. A s z t a l o s P .  (Mármaros). Már u- 
gyan el van fogadva Pestmegye indítványa; de miután a’ fő
rendi üzenetből világosan ki nem tűnik, ha vájjon elfogadják 
é a’ háziadul: a’ főrendeket fülszóliltatni kívánná világosnyi
latkozásra (több követ: benne van ).

O s z t r o l u e z k y  (Zúlyom m .) Az elnöki kijelentést 
Szabolcs köv. m egelőzte már; Mármaros scrupulusában nem 
osztozik, mert a’ főrendi válaszban a’ háziadó elve benne van.

S e b  n é e L. (H eves): A’végzést úgy kívánja értetni mint 
Pestm. követe nyilatkozott, hogy t. i. a’ dolog könnyítése te
kintetéből halasztatott most el Nógrád indítványa;’s igy ki- 
vámja, hogy az a ’ kerületi jegyzőkönyvbe menjen. T ar  n ó e z y  
(Nyitra): Nógrád indítványát illető elnöki kijelentésre Sza- 
bolcsm egye követe kijelentette véleményét; a’fórendi üzenetre 
nézve pedig nem ért egyet Mármaros követével, mert a’ közös 
tehervisolést, tehát a’ házi adót is elfogadták a’ főrendek.

K e n d e  (Szatmárm.): Midőn a’ közös teherviselést el
fogadták az országos rendek, elfogadták a’ hadi adót is; mert 
mi nagyobb közös teher, mint a’haza védelme?Szólónak ugyan 
nincs utasítása a’ hadiadóra, de van a’ védrendszerre; ’s igy, 
miután el van fogadva a’ közös teherviselés, el van fogadva a’ 
hadi adó is, azaz a’ védrendszer, azért kívánja, hogy a’ véd- 
rendszerről intézkedés történjék; mert 3 3  év óta bőkében é -  
lünk, már pedig nihil stabile sub sole ’s hoszszas betegség
nek halál a’ vége’s vége szakad a’ hoszszu békének is.Ott ál
lunk, hogy alkalmasint ma holnap belebonyolódunk az euró
pai mozgalmakba; a’ napnyugati birodalmakban mozgás van, 
mit Komárommegye követe olly tudósán rajzolt; a’ roppant 
török birodalmat öszszeomlás fenyegeti— Serviához, Bulgá
riához a’ magyar korona jogot tart. Ha aztán egyszer a’ béke 
megszakad,akár hódítási,akár viszszafoglalási helyzetbe tesz- 
szilk magunkat: ha nem lesz törvény, majd insurgálnunk kell 
’s tanulatlan embereket harezba állitni.Intézkedni kíván tehát
a’ védrendszer iránt, mert si vis pacem, para bellum, Nógrád 
indítványát pártolja. R ú n ay (Csanád): Pest kijelentését ma
gáévá tevén,az elnöki kijelentés folytán kijelenti: hogy küldőji 
mind a’ házi, mind a’ hadi adót pártolják,’s igy Nógrádm egye 
indítványában is osztoznak.

B o r y  Pál elnök: miután már egyszer a’ hadiadó több
séget nem talált, azért jelentette ki a’ végzést olly értelem 
ben; egyébiránt, miután Nógrád követe a’ védelmi rendszer 
iránt indítványt tett, méltóztassanak azt szavazattal eldönteni.
—  T o l n a y  (Zala): hogy a’ hadiadóra szavazhasson, a’ vé
delmi rendszert pártolja, akár most, akár később. —  V i d o s 
(V as) hogy a’ szőnyegen levő ügy ne hátráltassék,—  most 
Pestmegye kijelentése értelmében a’ védrendszer tárgyalá
sát elhalasztalni kívánja. — B ó n i s  S. (Szabolcs) az elnöki 
kijelentéseknek mindig a’ tanácskozás folytán mondottakra 
kell basirozva lenniük. Nógrád köv. a’ védrendszer kidolgo
zását indítványozta, és Pest követe azt mondá, hogy most ne 
hátráltassék ez által a’ szőnyegen forgó tárgy, hanem halasz
tassék el. Ebből tehát nem az következik, hogy mivel a’ tiszt, 
elnök ur, Hontmegye követe, nem akar a’ hadiadóban részt- 
venni,zárjuk el az utat ezen tárgy előtt;hanemhogy halaszszuk 
el boldogabb időkre az indítványt. —  L ó n y a y  M. (B ereg )  
Pest indítványát elfogadja; a’ mi Nógrád védrendszeri indít
ványát illeti: választványt kíván e ’ tárgyban szinte kinevez
tetni.— Küldőji ugyan nem foglalási szándokból kívánnak a’ 
rendszer iránt intézkedni, mint Szatmár követe, hanem azért, 
mert a’ nem ességet őrsereggé akarják alakitni. Kívánja te
hát, hogy ez tárgyaltassék; ’s ha most nem,legalább jövőre.
—  P a c z o l a y  (H ont) miután a’ nógrádi indítvány hadiadót 
vonand maga után, mit pedig küldőji nem pártolnak : szava- 
zatrakéri a’ tárgyat bocsáttatni. —  M ár i á s s  y (Sáros)Pest 
indítványát nem pártolja, hanem a’ védelmi rendszer iránt ő 
is kívánna választványt kiküldetni (több hang: annak idejé
ben.) E l n ö k :  tehát Pestmegye nyilatkozata értelmében e l-  
halasztatik az indítvány. —  És most következik tanácskozási 
tárgyul a’ sz. kir. városok rendezése.

E 1 ő 1 e g e s. A’ febr. 8kán tartott kerületi ülésben 
még a’ beregi inditvány-okozta viták folytattattak; melly
nek nyomán föltett jegyzői szerkezet kinyomatni határozta
to k  A’ békési módosítás ez ülés folytán sem döntethetett el.
—  Míg az egész tanácskozási rendet terjedelmében közöl
hetnék, egy eseményt emelünk ki előlegesen, mellya’gyülés
alatt történt ’s melly nagy sensatiót- okozott. K o s s u t h L .  szó
noklata közben a’ m. forr. számára kijelölt karzaton,mellyen 
több érdem es mágnás foglala helyet, c s a t t a n á s  t ö r t é n t ,



nelly gy ú t o k(kapszli)pattanásakint hangzott el.Az egész te- 
•em megdöbben, szónok szava a’ támadt zajban elenyészik’sa’ 
íallgatóság e’ szót kiáltozza: p i s z t o l y ,  pi sztoly.  A’ zsi- 
)ongás és meglepetés általányos lön, mialatt a’ karzaton ülő 
irak egymásra tekintve mosolyganak, miből az esemény tré- 
ás kimenetelét előre sejteni lehetelt.Szóhoztérvén K.L.a’csat- 
anásnak semmi fontosságot ’s legfölebb esetlegességet tulaj— 
lonit ’s férfias eréllyel megvallja, hogy a’ törvényhozónak 
ikkor sem szabad megijedni,ha mögötte álgyu durran is el; 
t’ nyilatkozat a’ meglepetésre vidámsági szint öntvén, szónok 
i’ kormány politikájának fejtegetésében tovább haladott; ’s 
mióban az egész eset magában csak mosolyt érdemel, mert 
i’csattanás nem vala egyéb, mintegy durranó édecsnek(Knall- 
rakerl) elpattanása, mellyel gr. A. D. szóraját enyhíteni a- 
íarta.

28ik o r s z á g o s ü l é s  folyt, a’ m. főrdnél az örökvált
ság tárgyában. Gr. Al mássyM.  a’ szőnyegen levő úrbéri vi
szony megszüntetés módjára nézve a’t.rrkel egyet nem értvén, 
íz orsz. választvány kiküldetésének szükségét látja,hogy ezen 
fontos, de szövevényes ügy részleteire nézve a’ két tábla 
közti egyezség mielőbb létesüljön; melly választványnak ha
táskörét azonban az általányos elv kimondásával megnehezí
t i  nemkivánja,az csak módok és eszközökről gondoskodván, 
mikép lehessen legczélszerübben az úrbéri viszonyokbóli ki
bontakozást eszközleni. De nem is találja czélirányosnak a’ 
kényszerítés elvét alkalmazni mindaddig, míg e’ részben más 
gyengédebb módokhoz nyúlni lehet; melly okból gr. Cziráky 
J. véleményéhez csatlakozik, ’s ha az többséget nem nyerne, 
azon esetre koronaőr ő excellentiája indítványát elfogadja.

Ti h a n y i  Ferencz temesigróf. En is azok közé tarto
zom,kik a’jelen országgyűlésnek nagy teendóji közé számít
ják az örökváltságot; és valamint az adóteher közös viselése 
a’ nm.főrr.hozzájárulásukkal helyesen irányoztatott,ugy szük
ségesnek tartom, hogy az örökváltság sikeritésére törvény ál
tal kellő módok határoztassanak, és csak igy szüntethetik meg 
ellenünk az adóteher közös viselésében minden további kö
vetelés. —  Ekép lévén meggyőződve, az örökváltságot ko
molyan kell akarni, az 184 ldiki engedélyező törvénynél to
vább kell menni, és én azt hiszem, hogy a’ kötelező törvényt 
mellőzninemlehet,természetesen magától értetvén, hogy csak 
ott léphet elő a’ kényszerítés: hol a’ tökéletes kielégittetés 
mellett a’ földesur mégis ellenezné az örökváltságot, mi nem 
lehetetlen,kivált ha kötelező törvény nem fogna létezni; de 
tagadni nem lehet, hogy mindnyájan és mindenben még nem 
vagyunk előítéletek nélkül.— Eféle kötelező törvény csupán a’ 
földesurat illetheti,és csak igy lesz létesíthető, mert ott,hol a’ 
váltságra szándok ’s kivált mód hiányzik, a’ kényszerítés ha
mar megszűnik; de különben is azt tartom, hogy az örökvált
ság által az adózóknak jobbléte a’ földesur kármentesítésével, 
nem pedig nyereségével czéloztatik; ha tehát valamelly köz
ségnek mostani állapota kedvezőbbnek tetszik ’s magával szá
mot vetve azt hiszi, hogy kevesebb kamatot űzet most földes
urának, mint fizetne azon tőke után, mellyel magát megvált
hatná, kényszeríteni nem lehet; hiszem i s , hogy leszen ha
zánkban számos illy ese t, kivált hol szerencsésebb éghaj
latban kedvező örökös szerződések léteznek,— de ha lehelne 
a’jobbágyot megváltásra kényszeriteni, mi előttem képtelen, 
történhetnék nemritkán az is,hogya’földesur a’legtökélete- 
sebb kármentesítés mellett is jobbágyai terheltetésökkelmég 
nagy tőkét is nyerne ’s illy esetekben, úgy tartom, a’ törvény 
czélját vesztené.— De úgy látom, a’ t. rr. sem veszik, de nem 
is vehetik a’ kényszerítő törvényt más értelemben, a’ kir. elő
adások folytán tevén indítványukat, az 18 4 Oiki 7ik t.czikket 
mellőzni nem szándékoznak,’s illy értelemben a’ rr. üzenetét 
pártolnám, hanem nem látom helyén, hogy az általok kitűzött 
elv, mellyből a’ kötelező törvény következik, olly általányos
ságban a’ földesurat vádlólag kitűz ess ék.— Ezek után koro
naőr b. Vay ő nmélt. kevés megjegyzésemet ’s nézeteimet né
mileg kimerítvén, járulok ahoz, azon esetre pedig, ha ezen 
vélemény kisebbségben maradna,járulok mltgos gr. Cziráky 
János úrhoz, ki ugyan a’ választványt általányosságban kö
telező törvény nélkül kiküldetni kívánja, de ahoz, mit némelly 
igen tisztelt szónoktól hallottam, a’ kölcsönös kényszerítő tör
vényjavaslathoz semmi esetre sem tudok járulni.

Gr. T e l e k i  L. A’ szomszédtartományokbeli esemé
nyek, —  az úrbéri viszonyokra nézve keserűséget és tanú
ságot foglalnak magokban. A’ keserűséget el kell felejteni, 
a’ tanulságot pedig haszonra kell forditani;ezen események
ből tanulságot meríthet mind a’ hazafi, mind az aristokratia, 
mind pedig az önző. A’ hazafira nézve tanulság az, hogy az 
úrbéri viszonyok között a’ haza nagy nem lehet, és hogy ez 
az, mi alkotványunkat leginkább népszerűtlenné teszi, mert 
mig ez fönáll, addig a’ néptől alkotvány iránti szeretetet kí
vánni nem lehet; népképviselet által pedig rajta segíteni nem 
tudunk. Meríthet tanulságot az aristokratia;mert a’ melly ve
szély fenyegeti a’ hazát, leginkább fenyegeti az aristokratiát; 
tehát neki van legnagyobb érdekében az úrbéri viszonyt meg
szüntetni.—  E’ tekintetben tehát a’ vélemények nem külön
böznek a’mód iráut. De ha az úrbéri viszonyokbóli kibonta

kozást igazán óhajtjuk, szükséges,hogy ez országos intézke
dés által történjék. Erre nézve ismét különböző elvek javasol- 
tatnak. Szóló gróf nézete szerint mindent magában foglal a - 
zon vélemény, miszerint a’ jobbágynak legnagyobb kön
nyűség adass'ék a’ maga-megváltásra, ’s a’ szabad egyezke
désre mentül szélesebb tér engedtessék, és hogy ha országo
san akarunk intézkedni, ezt mindenek beléegyezésétől fölté
telezni nem lehet, mert úgy egy lengyel v e t ő t  hoznánk be. 
Ha tehát az általányos intézkedés elvét elfogadjuk, akkor a’ 
kényszerítésnek is helye van; de azért a’ választványra néz
ve sem az egyoldalú, sem a’ kétoldalú kényszerítés elvének 
kijelentését nem kívánja, mivel a’ választványnak olly tág ala- 
pot kell adatni,hogy az a’ tárgyat maga egész nagyszerűsé
gében tárgyalhassa. Gr. Cziráky J. véleményére nézve azt 
mondja: miszerint ő is úgy találja ugyan, hogy az elveket e- 
lőleg nem kell kijelenteni, — de a’ kényszerítés elvére néz
ve másként van, mert országos sikert kényszerítés nélkül el 
nem érhetünk. Ennélfogva a’ választványnak utasítást kíván 
adatni, ’s erre nézve általányos elvek kitűzését szükségesnek 
látja, mert különben a’ választvány nem tudná,hogy mire fek
tesse munkálatát. Illy értelemben pártolja koronaőr ő exc. 
inditványát;hanem illyformán kívánna a’ választványnak uta
sítást adatni: igyekezzék a’ választvány olly javaslatot készí
teni, hogy az úrbéri viszonyokbóli kibontakozás a’ földes- 
urnák tökéletes kármentesítése mellett, országosan eszközöl
tessék, még pedig úgy: hogy a’jobbágynak több könnyűség 
nyujtassék financiális intézkedések ’s más módok lehetősége 
által, a’ szabad egyezkedésnek lehető tág tér engedtessék,és 
az örökváltság sikere egyesek beléegyezésétől föl ne tételez
hessék.—  Indítványát a’ m. főrendek figyelmébe ajánlja.—

B. Vay Miklós koronaőr. Azokat illetőleg, mellyeket m. 
gróf Szapáry Antal ’s gr. Erdődy Sándor urak mondottak, 
megkell jegyeznem, miszerint az ő kivánatuknak az én igény
telen indítványom némileg megfelel ugyan, — de az elsőt 
nem elégítheti ki egészen, ha ő a’jobbágyra is épen olly mér
tékben akarja kimondani a kötelezés eszméjét, mint a földes— 
urra; — ez nem is lehet. — Ugyanis különbség lenne a’ 
közt, ha mi a’ tökéletesen kármentesítendő földesurat arra 
akarnók kötelezni, hogy vegye föl a parasztnál elocált jelen
leg nem igen híresen kamatozó tőkéjét,— és a’ közt, ha a’ 
parasztot kényszeríteni akarnók egy, nála fölmondhatatlanul 
létező tőkének lefizetésére. — Elég e’ tekintetben annyit 
mondani, mint én indítványoztam! — A’ gr. Erdődy által 
érintett 300 milliót illetőleg, magam is azt hiszem, hogy 
hibás a’ számítás, — de meg vagyok róla győződve, hogy ha 
hitelintézetünk lesz, hitele e’ fölött a’ föld népének, hogy egye
bütt is szerezhet pénzt magának, földdel válthatja meg magát 
’s gr. Szapáry szerint még munkával i s , — sok millióval 
fölérő mód leszen mindenesetre kezében, ’s ha különben is fog 
eszélyesen ösztönöztetni, lesz sikere csakhamar az örökvált- 
ságnak. A’ mim.gr. Teleki László előadását illeti, abból elfoga
dok két dolgot, t. i. hogy a’ p e r mi s s i v  törvények épségbeni 
fönmaradása emeltessék ki lehető legnagyobb világossággal 
már üzenetünkben is, •— a’ másik, mire szintúgy reá állok, az, 
hogy az országos választványnak ne legyen keze arra nézve 
megkötve, miszerint ha az egész örökváltsági ügyet be nem 
tudná ez úttal végezni, annak részbeni létesithetését is ter
vezhesse! — hiszen ez igen practicus nézet,— miért, hap.o. 
a’ dézmára nézve tisztába lehetne most már tökéletesen jön
nünk , meg ne válthatnék ezt a’ robotok nélkül is , — vagy 
megfordítva! — az pedig,mint a’ m. gróf a’ kényszerítés esz
méjét e’ szavakban kifejezi, hogy t. i. ,,az örökváltság ügyé
ben teendő intézkedések sikere, egyesek beléegyezésétől föl ne 
függesztenék“ , épen az, a’ mit én azzal mondék k i, hogy 
„ott, hol a* paraszt kész és képes tökéletesen kármentesíteni 
földesurát, ez őt abban ne hátráltathassa, — a’ választvány 
azon esetekről is gondoskodván, hol a’ dolog természete sze
rint a’kényszerítés netalán a* parasztokra is ki leszen terjesz
tendő.“ —

B u s á n H .  Horvátország köv. A’ kényszerítő törvény 
ellen nyilatkozván, az örökváltságot hitelbank fölállítása által 
kívánja életbeléptetni, ’s gr. Cziráky J.salegy értelemben van, 
ha pedig kisebbségben maradna, koronaőr ő excljával szavaz. 
—  Gr. Cs áky  Tivadar az országos választványnak utasítás 
nélküli kiküldetéséhez járul. —  Gr. T e l e k i  Domokos indít— 
ványzóval a’ tárgy fontossága körül egyet ért, de elkülönül 
zésben van attól, a ’ mennyiben azt hiszi, hogy ez ügy immár 
nyakunkra nőtt, az indítvány pedig előbb a’ megváltás több 
nemeinek megkisértését föltételezi, mig a’ kényszerítésnek 
elve egész általányosságban kifejeztetnék. Poroszország ye- 
lünk e’tárgyra nézve egyszerre indult,és annyira haladt, hogy 
a’ megváltási ügy majd az egész honban életbe léptetett; 
fölhozatott a’ tulajdon sérthetlensége, pedig az örökváltság 
eszméje erre nézve a’ kisajátítás eszméjével ugyanaz, ’,8 ha 
lehet, a’ mi történik is, a’ közjó tekintetéből vasutaknál és más 
országos intézkedéseknél a’ tulajdont tökéletes kármentesítés 
mellett elfoglalni, miért ne tehetne a’ status érdekében az úr
béri viszonyokat országosan rendezni, sőt kényszeritett ö - 
rökváltsággal is keresztülvágni, a’ mi nem tesz mást, mint a’ 
birtokjog formáit megszabni. Elég sajnos, hogy a’ kényszerí
tés szükségét bevárták azon uradalmak, mellyeknek üdvös 
példával kellett volna előmenni. Hlyének a’ kamarai és papi 
uradalmak. Midőn az országos választványnak, melly a’ rész
letekre nézve is kiterjeszsze munkálatát,kiküldetésében meg
egyezését kijelentené, el nem hallgathatja megemlíteni a’ 
földdel megváltás káros létét, mert ez által, ha figyelem

be nem veszszük is a’ már elfogadott de még nem létesített 
közteherviselést, mellynek eddigi alapját—  az úrbéri földet 
kevesbíteni nem lehet,—  oda halmozza a’ földbirtokot, hol 
eddig is meszsze terjedő f ö l d t é r e k  vannak ’s munkás kéz 
nincs,’s elveszi onnét, hol kevés a’ bírtok, ’s a’ hol vannak 
egyedül a’ munkás kezek. Kívánná pedig, hogy a’ választ
vány tervében,—  a’ megváltásra nézve részletes könnyítési 
módok is foglaltatnának, mert nem akarja, hogy addig sem
mi sem történjék, mig a’ választvány terve egész nagyszerű
ségében létre jövend. B. Vay ő exceltiájaazon előadására,

| miszerint a’ megváltásnál nem annyira a’ földek, mint a’ föl
desur és jobbágy közt helyek szerint létező viszonyok, vagy 
is, hogy a’ földesurra nézve a’megváltással járó kellemetlen
ségek tekintessenek, illetőleg vétessenek kulcsul, —  meg
jegyzi, hogy ő ezt épen nem akarná, mert akkor az ollyan 
számtalan alakban mutatkozó kellemetlenségek ürügye alatt 
az örökváltás elibe tetemes akadályok gördittetnének.Egyéb
iránt pártolja grófTeleki L. indítványát. —  Her t e l  endy lg. 
A’ tárgy iránti bővebb nézeteinek kifejthetését annak idejére 
föntartván, gr. Cziráky J. véleményéhez járul.

Ü r m é n y i  J. tolnai főispán. Nézetei gr. Czirákyéival 
leginkább egybehangzók lévén, annak véleményéhez csatla
kozik; ha pedig kisebbségben maradna, koronaőr ő exclja 
első indítványához járul. Gr . Ha l l e r F.  a’ tárgy érdeméhez 
annak idejében bővebben szóland,ezúttal az üzenetet pártolja.

Gr. S z é c h e n A .  A’ mai tanácskozás által meggyőződ
tem, hogy, mint az egy előttem fölszólalt szónok által is érin
tetett, az örökváltság kérdésében az elérendő czél iránt az 
egyedi vélemények mintegy központosuknak és csak azon mó
dokra nézve léteznek különféle véleményárnyéklatok, mel- 
lyek mellett a’ czél eléretni remélhetik. A’ t. kk. és rr. a’ je
len kérdésre nézve is üzenetükben egy általányos elvet bocsát- 
nak előre, és az úrbéri tartozásokbóli hova hamarább törté
nendő kibontakozást tűzik ki föladatul. Az üzenet ez utólsó 
kitétele ellen lennének nekem némelly észrevételeim, minek
utána nem lehet föladásunk hóvahamarább egy olly kérdés 
megoldását eszközölni, mellynek bevégzése talán egy ember
kornál hosszabb időt igényelne. De még kevesebbé osztozha- 
tom azok nézetében, kik mint a’ t. kk. és rr. az eddigi enge
délyező törvény sikertelenségének egyedüli vagy legalább fő
okát a’ kényszerítés hiányában keresik. Hibás irányt tűzne ki 
ezen nézet a’törvényhozás működésének, midőn figyelmét nem 
annyira valódi, mint képzelt akadályokra híná fel, midőn mel
lőzvén azon viszonyok befolyásának mérlegezését, me lyek, 
mint p. o. a népnek szellemi és anyagi fejletlensége, a’kész
pénz hiánya, az örökváltság eddigi előmenetelét gátolták, 
egyedül csak kényszerítő törvényről gondoskodnék. Illy előz— 
vények mellett teljes meggyőződésem szerint maga a’ kény
szerítő törvény eredvénytelennek mutatkoznék, és ha sikere 
könnyítő eszközök által nem biztosíttatik, akkor alig szülne több 
eredvényt, mint az engedélyező. — Az örökváltság körüli 
nézeteknek egyik főhibája szokott lenni, hogy, mi egy rész
ről tagadhatlan, az örökváltság iránti általányos hajlam 
szükségének általányos elterjedt érzete, egy ország anyagi és 
szellemi fejlettségének biztos fokmérője szokott lenni azért, 
mert a’ munkaerő növekedő értékének igen biztos tanúságát 
nyújtja; sokan azt hiszik,hogy ezen szellemi és anyagi jóllét 
élői lézésére elég az örökváltságot kötelezőnek kijelenteni, 
megfeledkezvén, hogy a’természetbeni szolgálatok az orszá
gok ipari állásánál fogva szerfölött terhesek, mint szintúgy ellen
kezőleg a’ kötelezettség lerovásának legkönnyebb módja lehet; 
ép ezért leghelyesebbnek látszhatnék az örökváltság eszköz
lését szabad akaratra bízni, de ha e’ tekintetben az eredvényt 
siettetni akarjuk, ha a’ fönálló körülmények azt komolyan 
igénylik, szükségessé válhatik egy lépéssel tovább menni; és 
itt találkozom gróf Teleki László észrevételeivel. Magam ré
széről is kívánom az örökváltság előmozdittatását, kívánom 
azért, mert komoly meggyőződésem, hogy a’korszellemnek a’ 
feudális viszonyokból eredt természetbeni szolgálatok meg
változtatását sürgető iránya, hazánkra nézve is fogja hatását 
gyakorolni, de okoskodásom alapjául egy szomszéd tartomány
nak szomorú eseményeit alap-okul elfogadni már azért sem 
kívánóra, mert a,’ mennyire az ottani sajnos eseményeket a’ föl
desur ás jobbágy közt} viszonyok idézték volna elő, ezek és 
a’ mi úrbéri állapotunk közt hasonlatosságot nem találok; olly 
úrbéri visszaélések léteztek Galicziában, mellyeknek lehető
ségét minálunk az 1836ki törvény megelőzte, és igy minden
nek, a’ mi történt, oka nem annyira abban keresendő, hogy 
urbér létezett, mint abban, hogy szigorúan szabályozva nem 
volt, és a' földesúri önkény a! méltányosság szabta határokon 
tulment. — Azon okoskodással sem kívánnék élni a’ földes
urak irányában, hogy az örökváltság elősegítését önérdekük 
igényli, minekutána a’ mostani pillanat a’ teljes kárpótlás 
megnyerésének utólsó kedvező pillanata, és félő, hogy annak 
elmulasztásával az úrbéri tartozások kárpótlás nélküli meg
szüntetése léphetne életbe.— A’ figyelmeztetés ezen fajában 
mindig a’ kárpótlás jogezime iránti kétség rejlik, és ha ezen 
eszme e’ terem falam kívül is terjedne, ha ez a’ nép vélemé
nyében megfoganszanék, egyelőre gyengítené az örökváltság 
iránti hajlamot, megnyugtatás helyett nyugtalanságot idézne 
elő, a’ jogbitorlás uj fajakint jelennék meg a’ törvényhozás 
azon intézkedése, melly jótéteménynek volt szánva. — Az 
örökváltság iránti törvényes eljárásra nézve mindig három 
stádiumot szoktam fölvenni; az lső az, midőn a’ nép jóllétének 
lassú kifejlődése mellett a törvényhozás kötelességének ismeri 
az egyedi szorgalomnak a’ megváltás lehetőségét biztosítani, 
íölhini iránta az egyesek szunnyadozó hajlamát, és engedé
lyező törvény által a’ nemzeti jóllét újabb fejleményinek első 
talpkövét letenni; az utólsó az, midőn a’ hajlam általányosan 
elterjedvén, a’ növekedett nemzeti erő a’ kérdés végoldását 
igényli, és nagyobbszerü combinatiók alapján a’ status általá
nyos közbejárulását fölhija.De ezek közt létezik egy más , melly 
hazájik jelen állapotának megfelel, midőn t. i. az engedélyező
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törvény többé nem elégséges, az általányosan kötelező pedig 
még idő előtti, és épen azért lehetlen. Azon időszak, amily
ben könnyíteni kell mindenkire nézve a’ megváltás keresztül 
vitelét, biztosítani azokra nézve, kikben a’képesség a’ kívánat
tal egyesül, és illy módon előkészíteni azon végidőszakot, 
mellyben az általányos vagy legalább túlnyomó képesség az 
általányos óhajtást mesterkélés nélkül fülhivandja, és mind 
kettő a’ status közbejövetelének biztos alapot nyujtand. Ré
szemről is e’ kérdésre nézve az. agitatiót lehetőleg elmellőzni 
kívánom, de bár mennyire méltánylom a’ tolnai főispán tisz
telt barátom által fölhozott indokokat, bár mennyire kész le
gyek hinni, hogy a’ jelen kérdésnek inkább országgyűlési mint 
országos népszerűsége van, azt hiszem, az agitatio fegyverét 
nem lehet könnyebben eltompitani, mintha az ált da fölkarolt 
sok értelmű eszméknek értelmezése szorosan megállapittatik, 
és mint koronaőr ő excja indítványában a’ kötelező törvény 
fogalma és alkalmazása egyes esetre szorítva határzottan meg- 
állapittatván, eléretik, hogy az többé határtalan vágyak vagy 
remények fölhívására ne használtassák. Pártolom ennélfogva 
báró Yay Miklós indítványát, mint azt első előterjesztésében 
kifejtette, de ha ettől elültetném, szavazatomat inkább gróf 
Czíráky Jánosnak előadásához, mint a’ többi fönforgó indít
ványhoz csatolnám, ezek t. i. minta’t.KK. és RR. vagy egész,, 
általányosságban és főelvkint a’ kötelező törvényt jelölik ki, mi 
meggyőződésemmel ellenkezik, vagy mint gróf Szapáry Antal 
előadása, a’ kötelezést mind két részre kiterjeszti, mit ré
szemről illy egyszerűen kijelentve lehetségesnek azért nem 
vélek, mert átlátom ugyan, hogyan lehet valakit, negative 
készpénz-fölvételre szorítani, de meg nem fogom, hogyan 
lehet valakit positive valamelly váltságeszköz használására 
kötelezni, mellyel nem bir, ha csak annak megszerezhetését 
számára nem biztosítjuk, minek módja a mélt. gróf indítvá
nyában kijelölve nincs. Azon bővítéshez végre, mellyet gróf 
Teleki László a’ koronaőr indítványa folytában ajánlott, ré
szemről azért nem járulhatok , mert a’status közbejövetelé
nek lehetőségén kételkedve, sőt minden ez iránti tervet lé
tező körülményinkben tetszős, de leginkább a’ földesurra nézve 
veszélyes csalódásnak tekintve, nem kívánhatom a’ választványt 
olly valaminek tervezésére utasítani, minek lehetőségében 
nem hiszek, és minek eredvénye iránt semmi bizodalommal 
nem viseltetem.

L o n o v i c s  J. Csanádi püspök. Mindenekelőtt kénytelen 
vagyok kijelenteni, hogy nem vagyok sorozható azok számába, 
kiket igen tisztelt mélt. gróf Erdődy Sándor ur gyanúban 
tart az iránt, hogy az örökváltság ellenségei; mert én ennek 
nemcsak nem ellensége, hanem inkább őszinte barátja va
gyok. A’ fönálló úrbéri viszonyoknak egyik főbaját én abban 
találom, hogy azok mellett a’ földesur sokszorosan károsittatik, 
a’jobbágyság pedig demoralizáltatik, miután ennek törekvései, 
kellő kivételekkel, csak igen is gyakran oda irányozlatvák,hogy 
a’ földesur mind munkabeli, mind dézmabeli illetvényeiben 
rövidittessék. — Még mielőtt Európában a’ feudális viszonyok 
megszüntetésének szüksége éreztetett', vagy az úrbéri tarto
zások örökváltságának eszméje rnegpendittetett volna, hazánk
ban 5 _  mi ennek méltán becsületére, dicsőségére szolgál, — 
számos hatalmasb birtokos, ’s még inkább a’ kincstár, de fő
leg az egyházi rend, a’községeikkel kötött, ’s mindenkor csak 
ezeknek kedvező örökös szerződések által igyekeztek a’jobbágy- 
ság sorsán segíteni; ’s midőn Dán- és Svédhonban, sőt An
gliában is a’ papi dézma még jelenleg is a’ föld mindennemű 
termékeiből, sőt még a’ kerti veteményekből is fizettetik, ná
lunk már Ulászló törvénye előtt is e’ tized a’ íöldtermékeknek 
csak néhány fajából adaték, ’s a’ derűs ezt is majd egyes 
községekkel, majd egyes földesurakkal, majd végre egész me
gyékkel kötött részint ideiglenes, részint örökös szerződvények 
által annyira leszállította, hogy ebeli jövedelmének ma már 
századrészét alig bírja, egyszersmind, valamint eféle örökös 
szerződvények által birtokához tartozó számos községnek jóllé
tét, boldogságát megalapította, úgy illyes jótétemények mel
lett székes helyei minden kivétel nélkül virágzó kiváltságos 
városokká fejlettek, némellyek pedig épen kir. városi állásra 
is emelkedtek. — Hogy az engedélyező törvénynek az örök- 
váltságra nézve eddig nagyobb sikere nem volt, ennek oka 
nem a’ kényszerítés hiányában, mint inkább a’ pénz-fogyatko
zásban, számos községre nézve pedig még abban^ is_ ke
resendő , mert szerződési állásukban sorsukkal’s egyébkint is 
földesuraikkal megelégedvén, a’váltságban magukra nézve kü
lönös nyereséget nem láttak. — Az örökös váltságnál a kény
szerítés általányos kimondatását azért nem vélem tanácsosnak, 
mert ez által a’ községekben vágyak ’s remények ébresztet- 
gének , mellyek mostani helyzetünkben, ez ügy jelen stádiu
mában még nem teljesíthetők. Az örökváltság kényszeritőleg 
általában csak olly országokban volt kimondva, hol egyrész
ről az elvileg kimondott váltság eszközlésére hitelbank léte
zett , más részről pedig a’ váltságbeli sommának egy részét a’ 
status pénztára fölvállalta. —• Én részemről az úrbéri viszo
nyok megszüntetését a’ földesurra, jobbágyra, statusra nézve 
egyiránt kívánatosnak tartom, de hogj ez egyszersmind igaz
ságos legyen, csak, minta’ t. RRk kijelenték, teljes k á rp á t 
lássál történhetik meg; minthogy pedig koronaőr "ő nmga a’ 
kényszerítést nemcsak nem mellőzi, sőt inkább mindazon ese
tekre kiterjeszti, mellyekben az igazságos, vagyis teljes kár
pótlással egybekötve lesz, vagyis, mint ő nmga mondá, hol a’ 
községek a’ tökéletes kárpótlás-nyújtásra nemcsak készek, 
hanem képesek is lesznek, én ő nmga indítványát pártolom, 
mélt. gróf Teleki László urnák az országos választványhoz 
adandó utasítás iránti javaslatából kiemelt’s nézetem szerint 
az indítvánnyal egybehangzó e’ pontok elfogadása mellett: 
t. i. 1) hogy a’ kíküldendő országos választvány figyelmét 
arra is fordítsa, hogy az úrbéri tartozásoknak nemcsak egye
teme, hanem egyes részei is megváltathassanak; 2) hogy a’ 
megváltás eszközlésére minél nagyobb könnyűség nyujtassék 
egy részről financiális intézkedés — értem a’ hitelbankot — 
másrészről a’ megváltás különféle fajainak— minők volnának a’ 
készpénz, a’ föld, munka — megállapítása által, és 3) hogy a’ 
szabad egyezkedésnek a1 lehetségig tág tér engedtessék, de az 
örökváltság ügyében teendő intézkedések sikere egyesek b e j 
egyezésétől föl ne függesztessék.

B. Vay Alajos. Valóban nem is gondolhatja olly egyed, 
ki a’ köznéppel érintkezésbe nem jő , milly csalárdság ural
kodik közöttük földesurok _ irányában. De ha a’ gazdálkodó 
birtokos látja, hogy ha jobbágyának két ekéje van, a’ roszab- 
bikat kikeresi, és négy ökre közöl a’ két legroszabbat belé- 
fogja, vele nem szánt, hanem karczolgat, ha két szekere van, 
a’ roszabbikba fog, hogy reá talyigára való tehemél többet ne 
rakhasson, csak hogy magát azzal menthesse: „uram, többet 
nem rakhatok, mert szekerem letörik!“ ha reggel nem a’ tör
vényszabta órakor, hanem két vagy három órával későbben 
áll ki, és az estét be sem várva haza szökik ; ha az ur dolgát 
immelámmal nem ledolgozza, hanem általheveri: — bizony 
mondom, ha az ember mindezeket látja, és ha még azt is ta
pasztalja, hogy tulajdon azon jobbágy, ha magának dolgozik, 
még egyszer annyit dolg'ozik mint az ur dolgán, akkor meg
szűnik jobbágyaihoz ragaszkodni és akaratlanul azt mondja : 
ó örökváltság, jöjjön el a’ te országod! — Egy részről ezen 
gazdálkodási okokból is azon véleményben vagyok, hogy min
dent el kell a’ törvényhozásnak követni a’ végett, hogy a’ rósz 
úrbéri viszonyokbul kivetkezzünk. Az  ̂ országos választványt 
tehát azon világos utasítással^ óhajtanám ellátni, hogy min
denféle módokrul gondoskodjék, mellyek czélra vezethetnek, 
nevezetesen: pénzről, vagy a’ hol lehetséges, a’ földdel tör
ténhető megváltásról és más czélravezető eszközökről. — 
Minden örökváltság szabad egyezkedésre legyen hagyva, a- 
zon megjegyzéssel, hogy csak azon esetre, hogy ha a’job
bágyság földesurát tökéletesen kármentesíteni akarná, és il- 
lyen esetben, ha a’ földesur az örökvállságot elfogadni nem 
akarná: joga legyen a’ jobbágyságnak a’ megyéhez folyamodni 
úri székért, a’ végből, hogy a’ körülmények megvizsgáltassa
nak, és ha igazságosnak fog látszani a’ jobbágyság ajánlata, 
azon esetben kénytelen legyen a’ földesur az ajánlott öszveget 
fölvenni, vagy pedig pőrét fölebh bíróság elibe vinni. — A’ 
kényszerítő modor ugyan sokakat elijeszt, — én is sok ragó- 
dás után lettem barátja! De tekintve hazánk birtokviszonyait, 
meg leszünk győződve, hogy nálunk az örökváltság létesithetlen 
tökéletes kármentesítés, de egyszersmind kényszerítő tör
vény nélkül; mert vegyük p. o. azt, hogy egy helységet négy 
földesur bir, negyedekre fölosztva, három földesur megegye
zik jobbágyával, és a’negyediknek is meg akarják adni jobbá
gyai azon summát, mit a’ helység háromnegyedrésze ad a’ 
többi három földesurnak birtokaránylag; de ezen negyedik 
földesur belé nem egyezik az örökváltságiba és azt létesithe.tlen- 
né teszi. — Illy viszonyok közt kényszerítő törvénynek kell 
lenni; mert az egész helységet és három földesurat nem lehet 
egy ember vakságának és makacsságának föláldozni. — ’S 
midőn illy elkerülhetlen esetekben a’ kényszerítő megváltást 
pártolom, azt is világosan kijelentem, hogy kényszerítő és 
kényszerítő modor közt nagy különbséget látok, mert p.o. ha 
a’ törvényhozás az örökváltsági összeget itt akarná megha
tározni, t.i. annak maximumát ’s minimumát, azt teljesség
gel nem pártolhatnám, mert megye és megye, járás és já
rás, helység és helység, telek és telek között olly különb
ség létezik, hogy azt csak egyedül a’ hely színén a’ földesur 
és jobbágyság teljes kihallgatásuk után lehet megítélni, és 
ebeli észrevételemet, midőn szükséges lesz , a’ választvány 
munkálata után fogom bővebben előadni. — Mi pedig mind 
a’ két részrőli kényszerítést illeti, véleményem az : hogy a’ 
pénzzeli megváltásra a’ jobbágyot kényszeríteni nem lehet; 
nem lehet pedig azért, mert valamint nem tudhatja senki, 
mi van az én zsebemben, úgy nem tudhatja senki, mi van 
a’ jobbágy tulipánnal kifestett ládájában.—Ha tehát jobbá
gyainkat arra kényszeritenők,hogy magukat pénzzel váltsák 
meg, kényszerítő törvény kellene, minek ez esetben foga- 
nata nem lenne; mert ha a’ jobbágy ládájában pénz nincs, 
ott a’ magyar példa szerint ,,a’ hol nincs, ne is keress.“— 
Hogy ha pedig a’ földesur földdeli megváltást kívánna, és 
kívánsága igazságosnak láttatnék, azon esetben köteles le
gyen a’ jobbágy magát földdel megváltani, igy én a’ kény
szerítő modort kétfelé vágnám, nevezetesen: hogy inasát 
pénzzel megváltsa, arra nem, — de a ’ földdeli megváltás
ra kényszeriteném. — ’S e’ tekintetből gr. Cziráky Jánossal 
szavazok, melly véleményemtől, ha elütne a’ többség, koro
naőr ő exclja indítványához járulok.

Az idő meszsze haladván, elnök ő fensége az ülést eloszlatta.
29dik o r s z á g o s  ü l é s  a’ főrendeknél. Elnök: nádor 

ő fensége. Tárgy: Az örökváltság —  folytatása a’ tegnapi 
tanácskozásnak. —  Gr, Z i c h y  Otto. Nemzet csak szabad 
polgárok által lehetnagygyá, jobbágyainkat illyekké kell ten
ni— örökváltság által fölszabaditani a’ földgöröngytül, a’föl
det szabaddá, mert csak ollyanon lehet várni okszerű gaz
dálkodást. Az Örökváltságnak több módjai vannak, azokat e- 
lő fogja terjeszteni a’ választvány, most csak a’vezéreszmék 
kitűzéséről van szó — a’ rendi üzenet szavai szólónak szivé
ből szakitvák, a’ nemakarás akadályát kényszerítés hárítsa 
el, az örökváltság kérdésének sikeres megoldásától függ az 
aristokratía léte vagy nem lé te ; az örökváltság regeneratiot 
fog idézni elő; a’ nép uj erőre kap, mint tavaszszal az iljuló 
természet, mostan terheit érzi csak,— ’s vérével dézmál ne
künk: a’ yaslánczis hatul feszittetik, megszakad, ’s az épü
let, mellyet erősített, romba dől. A’ feudalismusnak ezen most 
már nyomasztó maradványa mentül többször fordul elő, annál 
olcsóbb áron fog kívánkozni megszabadulni tőle a z , kinek 
eddigelő látszólagos javára volt. — Nem szeretne olly mód
hoz nyúlni, melly többet, sem melly kevesebbet mondana—  
mit az üzenet ta rt, mert tévesztett irányt kitűzni czél- 
szerütlen lenne, tudnivaló dolog, hogy a’ jobbágy kevéske 
pénzétől nehezen válik m eg , de nehezen válik meg földétől 
is, erről módot javasolni a’választyány fog.Az üzenetet szórul 
szóra pártolja. — B. M esz nil V. E’ honnak élni halni kész 
népre van szüksége, ennek legfőbb emeltyűje a’ szabadság; 
szabadság által kell képessé tenni a’ népet a’ politikai jogok

éhezésére. Földdeli megváltást nem lát jónak, megnyugszik 
abban mit gr. Teleki László mondott. —  Mert ott ugyan a’ 
mindkét részrei kényszerítés ki nem mondatik, de ki sincs 
onnan zárva. A ’ megváltási miféle módok iránt véleményez 
majd a’ választvány. Hibáznak, kik az ürökváltságban tulaj
don jogsértést fönforogni látnak, az e’ tulajdon alkalmazásá
nak ollyformáni alakítása, mellyet a’ közjó megkíván; a’ per
missiv törvénynek sikertelensége,—  mint mondatott, nem a’ 
nemakarásban rejlett, de más okban,  de ha csak egy eset 
volt is ollyan, elég hogy a’ kényszerítés eszméje kimondás- 
sék, pedig több esetet tudna előhozni, különösen a’ papi és 
kamarai jószágokban, hol a’ megváltás egyedül a’ földesur 
fejességén tört meg. —  B e z e r é d y  Miklós püspök, pártol
ja az indítványt. —  M a r c z i b á n y i  A. Korunk szellemét 
tekintve, az 1836. és 4 Oki törvényhozás nem haladt elő,ha
nem viszszalépést tön, mert az elölt lehetett szabad szerző
dést tenni nemcsak a’ praestatiók, hanem a’ patronatus úri 
hatóságra nézve, igy keletkezhetett privilegiált, és szabad ki
rályi több város is. A ’ kir. előadások ide vonatkozó pont
ját közörömmel hallottuk. Mert foglaltatik ott, hogy a’ per
missiv törvény nem vala elegendő; a’köszönő felírás eziránt 
majd egy akarattal halároztatolt el,’s a’ kik nem akarták,—  
csak az eredvény bizonytalansága miatt telték azt; ha többet 
nem teszünk, ha a’ kényszerítés eszméjét ki nem mondjuk, olt 
leszünk, hol más országgyűléseken. Miután a’ nép azt hiszi, 
hogy a’ mi jó eddig részére történt, a’ kormánytól jö t t ; ha 
most az előadásban fogja olvasni, hogy a’ király az örökváll- 
ság kezdetét kitűzte, ha eredvény nélkül megyünk haza, erő
södve lesz bennok amaz egyoldalú hit, hogy az urak nem a- 
kartákazt. Szóló azt hiszi, az egyoldalú kényszerítésnek e- 
redvénye nem lesz, legyen csak törvény, legyen akarat, majd 
gondoskodunk akkor a’ módokról. — Egy szívesen tisztelt fő
ispán a’ kétoldalú kényszerítésben kettős igazlalanságot 
lát, ’s mondá, miszerint csupa kényszerítők és kényszerilet- 
tek leendnek; erre nézve megjegyzi, hogy azon fölállított i— 
gaztalanság fogalma relativ, miután a’ közmondás sze
rint, „juslitia est, quam homines sibi faciunt“—  ’S hogy min
den t. ez. a’ szerint kényszerítés, ’s épen a’ jelen állapotban 
kényszeritettek és kényszerítők állunk. — • Meg kell ragadni 
az alkalm at,—  mert 10— 20 év múlva lehet olly idő, mi
szerint kényszerilőtörvényt sem hozhatunk majd. —  Emlil- 
tetika’tulajdon szentsége,mellyről le kell mondani, haa’közjó 
kívánja; behozatott az urbér századok elölt, ’s jogsértésnek 
senki sem mondotta eddig. Ezt mutatja az expropriate is—  
megpróbálják ott a’ szabad egyezést, de ha létesithetlen,az el
lenszegülés egyesek részéről országos czélok meggátlására 
nem szolgálhat.— Az egyoldalú kényszerítéstől nem sokat re 
méli, de ha e’ közt ’s a’ permissiv törvényi intézkedés közt 
választani kell, a’ mellé áll.’S ez értelemben pártolja gr. Yay 
indítványát.— Némelly észrevételeket előre kiköt, t. i. miu
tán a’ földesurnak megváltás után csak az úri hatóság ma
rad nyakán, a’ kényszerítést csak azon esetre kívánja kimon
datni, midőn a’ megváltást vagy az egész község , vagy na
gyobb része kívánja. 2or. Az örökváltságot a’ tartozások e- 
gyes fajaira külön alkalmaztatni nem kívánja. 3 or. a’ föld
deli megváltást nem pártolja. Gr. P á l f f y  József csak azt 
jegyzi meg minden esetre, hogy a’ parancsoló törvény léte
sítését, mit az örökváltság tárgyában őis szükségesnek vél, 
—  föltételezni kell a’ megváltási eszközök lételétől. ’S er
re vonatkozólag a’ kormányt, propositióinak 6d. pontjáért 
csak úgy üdvözölhetné, ha kimutatta volna a’ módot is hogy 
a’ megváltást parancsoló törvény alkotása ellen gördít
hető akadályokat miként lehetne elhárítani; ’s ha egy már el
készített tervet adott volna be, melly szerint a’ megváltás esz
közlését végrehajtani kellett vala.— A ’ rendi üzenet egyes 
pontjait elemezvén’s azokra nézve többnyire egyhangúlag 
érezvén, szavazatát gróf Teleki László indítványához csatol
ja, ’s a’ mennyiben ő maga is lényeges különbséget közte, ’s 
báró Vay M. közt fönforogni nem talál, báró Vay M. indít
ványát pártolja. Gr. K á r o l y i  Lajos nyitrai főisp. a’ kény
szerítésnek nem barátja. Röviden gr. Cziráky Jánost, és ha 
többségre nem jut, ifj. koronaőr ő excját párto lja .—  Báró 
W e n k h e i m Béla. E’ teremben senki nem mondá, hogy az 
1840 :7 . tcz. elegendő,’s azért a’választvány kiküldetését in
dokolni sem kell; vájjon a’ jobbágy akarja ó magát megvál
tani, figyelembe sem jöhet, mert ha a’status czéljaazt kíván
ja, ’s a’ választvány annak módjait is kimutatja,— ugya’meg- 
váltás eszközlésbe menend.— Teleki’s Vay indítványát pár
tolja.— Báró B e d e k o v i c s: A ’ sikeres módok kiteremtése 
a’ választványra bízandó,azért Cziráky János grófot pártolja.

Gr. Zichy János gr. Teleki L. véleményéhez csatlakozik.
M aj l á t h  G. orszbiró: A’ tanácskozásnak lehető rövi

dítése végett, a’ mennyiben gr. PálfTy előterjesztése és báró 
Vay indítványa közt semmi különbség nincs— úgy hiszi, a’ 
báró Vay indítványára reá lehet közakarattal állani; ő ré 
széről az indítványt pártolja. Báró V a y  M. Újra fölolvassa 
az indítványt, szerkezetbe foglaltan. Ezután többen reá állot
tak ’s fölkiáltással annak véget vetni óhajtottak. (Folyt, köv.)
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AUSZTRIA. A’jan. 29kei „Oesterr. Beobachter,“ melly 
után minapi számunkban Mazzini levelét közlöttiik, több meg
jegyzéssel bevezeti’skiséri azt,mellyek közül legnevezetesbek 
e’ zárszavak : „De Ausztriának is van terhes időben saját kül
detése istentől ’s el is van határozva annak megfelelni, miként 
ezt a’ császár jan. 9kei felhívása is kijelenti. Az ausztriai kor
mányzás a’ lombard-velenczei királyságokban, egész Európa 
előtt mindazokat, kik ama tartományokban emberélet óta utaz
tak, bátran felszólíthatja bizonyságul: vájjon az olasz ajkú ausz
triai birtokokban a’nép nyelve meg sajátisága megsértetett é 
valaha ? vájjon mind kettő nem inkább ugyanazon ápolás és 
Ügyelemben részesült é, mint akármellyik más olasz tarto
mányban? A’ hasonlítás a’ napóleoni olaszországi királyság
gal közel esik; Ausztriának nincs oka irtózni tőle. Azon ér
telemben, melly szerint a’ nemzetiség a’ valódi nép sajáti— 
ságának legnagyobb figyelembe vételét jelenti, az ausztriai 
kormányzás Olaszországban nemzeti volt legszorosb érte
lemben ’s ollyan marad ezentúl is. De ha egy kis elégületlen 
párt, mellynek elvei ’s vezéreszméiről az olasz nép túlnyomó 
többsége mit sem tud, ha ezen kevesebbség, ellentétben Olasz
ország vallása, története ’s hagyományúval,’s nyílt lázadásban 
egész Európa status-és népjoga ellen, nevében egy utópiai 
ábrándnak , mellyel Ó nemzetiségnek nevez, egész Olaszor
szágot sivár, forradalmi tömeggé akarná öszsze koholni, és 
ezt pedig azon kapzsiságból, hogy néhány vezére hiúsága ’s 
dicsvágyának terjedelmesb kört szerezzen: akkor Ausztria, 
szem előtt tartva kötelességét mint európai nagy hatalom ’s 
a’ rábízott gondoskodást népei javaért, Olaszországban úgy 
mint azonkívül, ezen nemzetiségnek ellen tudand állani.“ Adja 
isten, hogy az ausztriai kormány népei boldogitásában ke
resse legnagyobb örömét.

A’ bécsgloggnitzi vasút a’ laxenburgi mellékpályával 
együtt l847d ik  évben, 1 ,128 ,053  személy ’s 1 ,999,770 
mázsa teherszállítás után 635 ,533  ft. 41 krt, a’ bécs-bru- 
cki pedig 163,241 személy’s 4 2 4 ,243  mázsányi teherszál
lítás után ugyanazon évben 28 ,9 7 7  flot ’s 51 krt vett be.

OLASZORSZÁG. Miután a’Nápolyból érkezett kir. ren
deleteket a’ palermói fölkelők bizottsága el nem fogadá, ez 
következőleg adatott köztudomásul: „Palermo jan. 21. üexc. 
a’ kir. helytartó a’ kormányzóval mai napon kelt levél által 
néhány ajánlatot közle, mellyek a’ nép kivánságinak meg nem 
felelnek és semmi más biztosítékkal nem bírnak, mint az ural
kodó föltétien akaratával. Számos viszontagság ’s kétségbe
eséssel teljes évek szomorú tapasztalásival tudja Sziczilia, 
mennyire becsüljön egy fejdelmi akaratot, ha maga a’ nép 
nem őrzője, fentartója ’s boszulójajogainak.A’ kormányzó te
hát a’bizottság’s nép nevében következőleg válaszol: „„Exi- 
ád! én a’ főbizottsággal önnek mai nap hozzám intézett le
velét köztöltém,’s megvagyok bízatva válaszul adni, misze
rint az Ön levelében említett rendeletek nem elégségesek 
egy népnek, melly kilencz nap óta álgyuztatási rettegés
nek , kartácsok ’s álgyugolyók rombolásainak kitétetve, di
csőségesen fentartja jo g a it’s nemzeti intézvényit, mik egye
dül képesek e’ sziget boldogságát állandón biztositni. A’ 
bizottság, hűséges tolmácsa a’ szilárd népakaratnak, csak 
azon nézetek mellett maradhat, mellyeket már közlöltem ex- 
ciáddal, ’s ezek: nem előbb letenni a’ fegyvert,vagy az ellen
ségeskedést megszüntetni, mig SzicziliaPalermóban egy par
liaments nem egyesittetik ’s azon alkotványt nem nyeri meg, 
mellyet országunk századokig birt, melly Anglia befolyása a- 
latt l8 l2 b e n  megujittatolt ’s közvetve helybenhagyatott az 
I 8 l 6k i  dec. 11 kei kir. rendelet által.“ “ Ez Palermo város

sal és Sziczilia valamennyi községeivel tudatandó.“  —
Nápolyi hírek január 25kérül: Első stádiumán va

gyunk a’ fővárosi forradalomnak; ez többé tagadhatatlan. Mi
nél tovább larta’szicziliai küzdelem, annál roszszabbul foly
nak a’ dolgok nálunk. Mindenütt egyletek ’s társaságok ala
kultak, mellyek a’ tüzet szítják ’s valamennyi osztályba sodor
ják, sőt az ügy naponkint több terjedelmet , rendet és jelenté
ket nyer. Máris beszélnek egyes erőszaktételek, rablások, tol- 
vajlásokról ’stb. ’s aligreméllhetni, hogy a’ polgárőrségnek 
melly tényleg nemzeti őrséggé lön, elvégre helybenhagyott 
tökéletes fölfegyverkezése a’ közelgő vészt lecsilapithassa.

Palermot kartácsok és álgyukkal lődöztetik, a’ nélkül 
hogy a’ királyi sergek győzhetnének. Messina kivételével majd 
egész Sziczilia győzedelmes lázadásban van. A’ királyi sergek 
elfélénkiiltek, a’ deák tábornok Desauget kétségbeesett, élel
miszer ’s takarmány hijányzik, a’ kir. szalma-és szénatár elé
gett, betegségek, főleg egy gonosz természetű, szemnyavalya 
harczképtelenekké teszi a’ kir. sergeket. Castellamare erős
ség állítólag alá van ásatva, a’ város végén fekvő ’s legény
séggel erősen ellátott vár körülvétetve, füst és tűzzel fenye- 
gettetik. 250 ezer adag élelmi szer kiildeték által ’s a’ leg
utóbbi két gőzös 67 sebesült katonát hozott a’ palermói tá
borból. Palermo —  Sziczilia el van a’ k i r á l y r a  nézve 
veszve: még csak alkotvány ’s tökéletes függetlenségbizto- 
sitás nyugtathat meg. Máskép nem engednek a’ szicziliaiak. 
A’ syracusai őrség fele(200 ember), melly egy közel fellá
zadt városkába sietett, állítólag megöletett. Trapani, Termi
ni tökéletes zendülésben vannak. Tancred gőzös a’ paler
mói katasztrof eleitől fogva mozdulatlanul áll a’ hadi kikö
tőben a’ király és családja rendelkezésére. KapitányaRoberti 
ki egyszersmind had és tengerészminiszter, nem távozik a’ 
király oldalától. Tegnap éjfélig egyik tanács másik után kö
vetkezett. Valamennyi apáczazárda polgárhadi őrséget ka
pott, egy orvosi tanodához 15 schweizi rendeltetett, mert 
nyugtalanság-kitörést várnak onnan. A’ kémek és egyes pol
gárkatonák egészen megbárányultak; egykettő ez utóbbiak 
közül szombaton a’ schweiziak laktanyájában rejtőzött el.

Nápoly jan. 26.Ma ismét érkeztek Palermóból gőzösök 
mellyek a’ kir. sergek szomorú helyzetét bizonyítják. Számos 
holt, sebesült, és szökevények tömegekben egész 300 főig; 
ehez betegek és éhezők. Legnagyobb levertség és bátorta
lanság uralkodik közlök. A’ palermoiak a’ Noviziats szállást 
kezökre keritettéic, álgyukat öntettek, másokat elfoglaltak ’s a’ 
hajók távoztakor ostromhoz készültek a’ vár felé. Egészben 
véve mintegy 200 bomba álgyugolyó ’s kartács lövetett a’ 
városra. A’ mint a’ consulok, az álgyuztalás ellen tiltakozva, 
két fejér lobogóval elől, a’ vár felé vonultak, innen lövésekkel 
fogadtattak ’s a’ schweizi consul Hirzelnek füle mellett repült 
el egy golyó. A’ várparancsnok (Orosz nevű, szinte schweizi) 
fájdalmas szívvel kénytelen minden öt pillanatban egy álgyu- 
golyót a’ város ellen lövetni; fejével tartozik a’ pénztárak 
védelmezéseért jót állani. A szicziliaiak állítólag már 15 ál- 
gyu birtokában vannak. Nagy pénzöszszegek gyüjtettek öszsze 
minden oldalról hadgyámolitásra. A’főnemesek versenyeznek 
a’ nagyszámlag öszszegyülekvő földnéppel a’rend-fentartás- 
ban. Messinából elindult kir. futártól 10 ezer unciát vettek el 
a’ fölkelők ’s ezeket bizonyos G.herczegnél tették le, ki Riso 
báróval együtt a’ tömegeket vezérli. Tekintélyes hölgyek is, 
mint például duchessa Cesaro szorgoskodnak a’ betegek és se
besültek körül. Valamennyi kolostor adózott, egy pár apácza
zárda jobb védelmezlietés végett, kiüritletett ’s a’ jezuitáknak 
busásan kellett űzetniük. Pénz, élelem és lőszer nagy bőség
ben van. A’ zendülés mindinkább terjed ’s hirszerint Nunzi-

antc is Messina és Catanea közt rósz helyzetben van. A’ ki
rály állítólag már párszor el volt határozva a’ szicziliai ( ’s 
aztán természetesen a’ nápolyi) alkotvány aláírására, —  de 
mindig erős ellenvetésekkel tartóztaták őt viszsza.

Livorno, jan. 30. Tegnap szállt kikötőnkbe (kőszén
felrakás végett) nápolyi gőzös ,Neptun4, mellyen del Car- 
retto (a ’ gyűlöletes rendőrminiszter) utazik. Mihelyt a’ nép 
e’ személy jöttéről értesült, nagy ingerültség támadt’s egy
szersmind azon hir, hogy a’ nép a’kőszén-felrakásnak ellen- 
szegülend. Kormányunk jelenté, mikép a’ kőszénben szűköl
ködőhajón segitni minden esetre kell’s a’ hatóságok el tudnak 
majd fojtani minden zavargást.Mielőtt azonban valami történ
hetett, a nápolyi consul tanácsára, ki a’gőzösfödözetére ment 
volt,ez ismét tengerreszállt’sCorsicánaktartott.DelCarret- 
to alhta, mikép o mar hoszszabb idő óta engedékenységet a— 
junlolta királynak, de ez mindig makacsul maradt akara
ta mellett. 26kán a’ király a’ palota titkos lépcsőzetén a’ 
tengerhez ’s gőzösre vitelé őt, hol a’ nélkül, hogy csak egy 
inget is vihetett volna magával, létezik. Ma reggel Capri nevű 
(gőzös) érkezett ide, melly Nápolyi legnagyobb örömzajban 
hagyá el. 27kén három álgyulövés ada jelt egy általányos 
népzendülésre, mellynek következtében az alkotvány ki- 
kiáltatolt.

Jan. 30kai florenczi tudósítások szerint a’ nápolyi ki
rály, miután Palermóban a’jan. 18’s 19ei rendeleteket mint 
ki nem elégitőkel viszszautasilolták, ’s magában Nápolyban 
is az alkotvány utáni kiáltozás hangzani kezdett, jan. 28kán 
mind a’ két országnak egy a’ belgiumihoz hasonló alkotványt 
adott. Az öszszes miniszterek benyujták elbocsáttatásukat, ’s 
a’ rendőrségi miniszter Carretto, Nápolyt oda hagyván, egy 
gőzösre szállt, melly 29kén Livornóba érkezett ’s útját éj
szaknak (Genua felé) tovább folytatá.

Genuábóljan. 31 kéről kelt levelek egy ingerültségről 
tudósitnak, melly előbbi nap a’ nápolyi hadi gőzös Neptun 
(Carretto rendőrminiszterrel) oda érkezle következtében tá
madt. Egy levél eképszól: ,,a’nápolyi gőzös alig érkezett a’ 
révbe’s Carretto alig lépett a’ kikötői töltésre“  hol ót a’ ná
polyi consul fogadta, midőn egy több mint 2 ezer egyedből 
álló csoport többnyire jobb osztálybeli emberek, a’ parthoz 
özönölve, lárma,fülyöngés és ujongás közt egy kikötőben fe
küdt nápolyi kereskedelmi naszádot zászlója levételére kény- 
szerilni akarták. Erre a’ lázadó tömeg azt kívánta, hogy a’ 
nápolyi hadigőzös azonnal távozzék el, mi azonban, minthogy 
viz és kőszénben hiányt szenvedett,lehetetlen volt, ezeket pe
dig a’ kapitány által Nápolyra kibocsátott váltóért adni vona
kodtak. A’ nápolyi consul e’ közben lakába tért viszsza, 
melly előtt töménytelen népsokaság csoportosult öszsze, kik 
iszonyú zajjal Carretto kiadatását kérték. A’ consul az abla
kon megjelenvén, becsületszavát adá, miszerint Carretto,ki a’ 
hadigőzösre ment viszsza, az ő lakában nem létezik. Ekkor 
egy szózat hallatszék a’ sokaságból, köpenybe burkolt egyed- 
tő l: „Ön rósz ember, ön és királya.“ Most a’ nép ismét a’ 
kikötőhez menvén, Carrellot a’ hajón fel akarta keresni, mi
ben azonban a’ fegyveresen kiállított matrózok akadályozta- 
ták. Ez alatt az őrök a’ ponté realen ’s a’ kikötőhez vezető kapu
nál megerősittettek, a’ nápolyi gőzös vizet és kőszenet vett 
föl ’s délutáni 5 órakor elutazók hallomás szerint Anglia felé. 
Azonban a’ lázongásnak most sincs vége. Délesti 6 órakor 
a’ sokaság újra a’ nápolyi consul ablakai alatt gyűlt öszsze; 
ujongtak, lármáztak ’s a’ szicziliai zászlótakarták látni. Miu
tán ez nem volt kéznél, a’ consult világgyujtásra ’s ablakba 
á]litásra kényszerítők. A’ város még ma is nagy ingeriilt- 
ségbenvan ’s újabb kitörésektől tarthatni.“

19ik szám. É R T E S Í  T Ő. 1848.
Pesti .József-heiigeriiialosii.

Miután a pesti hengermalom, miként több 
év óta, úgy az idén is a’ pesti óbudai és más izra
elita községek számára a most nevezett közsé
gek különös felügyelése alatt készít p e s a c h -

l i s z t é  t,felszólittatnak tehát más izraelita köz
ségek is, mellyek ezen pesachlisztből venni kí
vánnak, hogy ezen kívánságukat annak idejében 
vagy a’ malom-igazgatóságnál, vagy ezen ma
lom legközelebb izraelita lisztárusainál jelent
sék. Az i g a z g a t ó s á g .  1— 2 7

Meghívás a’ magyar kereskedelmi társaság közgyűlésére.
Szerencséje van alulirt választm ánynak jelenteni, miszerint a’ magyar kereskedelmi-tár

saságnak évenkinli rendes közgyűlése az idén martins hó l8kán fog tartatni délután 5 órakor 
az Iparegyesület szállásán, Ujvilág-utczai Ilkeyféle 365. sz. alatti házban, mellyre a’ tcz. rész
vényesek tisztelettel meghivatnak azon szíves kérés kijelentése mellett: méltóztassanak részvé
nyeiket az alapszabályok 44. §a értelmében vagy előre a’ társaság pénztári hivatalánál letenni, i 
vagy a’ közgyűlés szine előtt felmutatni. Tárgyai a’ közgyűlésnek következők :

a) jelentés a’ társaság munkálatairól;
b) a’ lefolyt évi mérleg előterjesztése;
c) az osztalék meghatározása.

Kelt P e s t e n ,  február 7én 1848. Ä  magyar kereskedelmi társaság válaszlványa. 1-3

7 A' Pestmegye pártfogása alatt álló hazai első takarékpénztárnak folyó hó 6dikán 
tartatott közgyűlésére egybegyült részvényesei a’ kitűzött tárgyak két legfőbbikét, t. i. a 
választvány tagjainak megválasztását és a’ ház dolgát kénytelonittetvén mostanról elhalasz
tani azért, mert a’ részvényeseknek az engedvények következésében most már vállozotl 
névjegyzéke el nem készíttethetett; ez okból a most irt két tárgynak, úgy szinte a korbiz- 
tositó intézet dolgában kiküldött bizottság munkálatának fölvételére jövő martius I2ke tű
zetvén ki, ezen napon a’ pártfogó tek. megye nagy teremében reggeli 9 órakor tartandó

másik közgyűlésre a’ t.cz részvényesek tisztelettel meghivatnak olly kérelemmel, hogy előbb 
és pedig folyó február 25ik napjáig részvénylapjaikat az intézet hivatalában a’ péoztárnoki 
hivatalnál, — onnan erről nyerendő tértetvény mellett — nehogy szavazati joguktól el
essenek, olly végre letenni méltóztassanak , hogy ezekről a’ névjegyzék füstint elkészíttet
vén, nyomtatás alá adathassék, ’s a’ jövő martius lső napján a’ választanánk kijelölhetése 
tekintetéből szétküldethessék. Megkéretnek egyszersmind az intézetnek vidéki t. ez. részvé
nyesei is , hogy a’ vásár előhetében leginkább az ő kedvökért tartandó ezen közgyűlésen 
megjelenni és a’ kitűzött fontos tárgyakban szavazati jogukkal élni ’s a’ mennyiben rész
vénylapjaiknak a’ fenkitett időben és helyem letétele eszközölhető nem volna, legalább ak
kor eredeti részvénylapjaikat magokkal hozni méltóztassanak. Kelt Pesten február 8kán 
1848. a’ közgyűlés meghagytából Sz a 1 ay József m. k. jegyző.

f  Vendégfogadó bérbeadása. napjától 3 vagy G következő esztendőre martius
Ts. Fejérmegyében, Budáról lefelé az eszé-; hó 12dik (tizenkettedikén) a’ tiszttartóságban, 

kipostauton, 4 postaállomásra fekvő Adony szokott reggeli órákban tartandó közárverés ut- 
mvárosban, az úgynevezett „Szarvas“ vendég- ján a’ többet ígérőnek bérbe fog adatni.—Vál— 
lő, a’ hozzá egy tagban tartozó 42 hold jó mi- j lalkozni kívánók értekezhetnek e’ haszonbérlet 
nőségüföldekkel és négy hold kaszálóréttel. az I kikötései iránt, az adonyi tiszttartói hivatallal, 
urasági italok méretési jogával f. évi szí.György I 1—3

Á rv e ré s i h ird e tv én y . évi tolcsvai termésű 20hordó két puttonos más-
A’ nagyméltóságumagyar kir. udv. kincs-: lásborok 1848dik évi martius Okán (hatodikén) 

tái' kegyes jóváhagyásából közhírré tétetik: hogy Tarczalon a’ k.k. tiszttartói lakban tartandó nyíl— 
az 184«ik évi k. k. tokaji uradalmi termésű 107;ványos árverés utján a legtöbbet ígérőnek kész
hordó 3 puttonos aszú, nemkülönben ugyanazon I pénzfizetés mellett eladatni fognak. 3 —3 

D u n a v iz ál lá s  : Budán,  febr. lükén 4' 5" 0 ' '  az 0 fölött.
Szerkeszti H e l  me e z  y M i h á l y .  —  Nyomalik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-uleza 4 5 3 . szám.
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„ Í . v s z e r :  t. i. .V J e l e n k o r  vasárnap, kedden cs csütörtökön; a T á r s a l k o d ó  pc-Jigpeufeka., mindegyik minden u 
Megjelenik minden_ heten n e ^  s gz alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig .minden királyi posta-hivataUial. Az ausztriai
keszto s kiadó tulajdonomé uri utcz bécsi cg fópostahivatalJ utjáll történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenfele hmletveny fölvétetik s

ízben egyegy íven. Előfizethetni helyben a’ szer- 
; birodalomba vagy külföldi tartományokba kiván- 

pontosan és jutányosán közöltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Kinevezések, és előlé|>- 
léptetések. O rs z á gg  y ü 1 é s: kerületi tanácskozások a’ városrende
zési eálaszlványi munkálat, ’s a’ jan. 30ki k. k. leiratra adandó fólirás 
tárgyában; elóleges közlés a’ febr. lOkef főrendi ülés eredvényéről Bu
dapesti napló. T ö r v é n y h a t ó s á gok:  Somogymegyci közgyűlés ) 

K ü l f ö l d .  (Amerika, Portugália, Spanyolország, Anglia.)
É r t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
A’ nrn. mag'y. kin udv. kamra a' nádszegi sóhivatalnál üres

ségbe jött sómázsamesteri ellenőrségre L) e n k Adolf pozsonyi 
sómázsálőt, ’s ennek helyére B a l o g h  Antal szolnoki sóhivatali 
volt ellenőrt;—a’ K o s z e i c h Anasztáz előléptetése következ
tében a’glinai harminczadnál megürült utlevéh izsgálói állomás
ra M i c h i c h Antal sziszeki harminczadfelügyelőt; — a’ fraknói 
harminczadosiállomásra Ková c s i c s Fe r e nc z  sopronyi liar- 
minczadi Írnokot;—a’kassai harminczadhivatalnál megürült he
lyettesi ( vicesgerens) állásra M ti rg  á c h Mihály ottani hivatal 
Írnokot ’s végre az eszéki sóhivatalnál ideiglen rendszeritett hi
vatalbeli másod irnokságra Ei b a t h  Mihály eszéki hidvámsze- 
dőt érdemesítette.

Vojtig János halála által Mármarosban a’luhii kerületi erdő- 
§zi állomás, úgy a’ miskolczi kir.sópénztárnoki tiszt— nemkülön
ben a’szolnoki kir. sóhivatálnál az ellenőri, továbbá a’ poroszlói 
ellenőrködő mázsamesteri és szolnoki három mázsamesteri ál
lomás ürességbe jöttek.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
46dik k e r ü l e t i  ü l é s ,  jan. 3ldikén (folytatás.) 

S z e n t k i r á l y i  Mó r :  Olvassa a ’ kir. városi munkálat 
g l.S á t,m e lly a ’t). fejezető) pontja alatt a’ város törvény
hatóságáról m a g á n j o g i  t e k i n t e t b e n  szól, ’s, melly 
következő: „Magánjogi tekintetben a’ városi hatóság íté l: 
a) a’ város halárához tartozó ingatlan birtokok iránt bárki 
ellen támasztott mindennemű követelések fölött; b) minden j 
állandó lakosok ellen, ha nemesek is, de a’ város határán ki- I 
viil ingatlan értékkel nem bírnak, bár minemű követelések 
fölött,a’ halalmaskodásiés becstelenitési magánkereseteket 
sem véve ki; c) minden, bárki ellen a’ városban tartózko
dásának ideje alatt eredeti és folyamatba tett olly árjegyzőid 
vagy lakbéri követelés fölött, mellyel a’ város valamelly la
kosnak tartozik; d)minden olly adóssági követelések fölött, 
mellyek a’ városi telekkönyvbe vannak betáblázva.“ J o a n 
no v i cs  (Temesvár) A’ felolvasott szakasz b) pontját úgy 
kívánja módosíttatni, hogy abból a’ következő záradék: „ha 
nemesek is, de ar város halárán kívül ingatlan értékkel nem 
bírnak,“ kimaradjon; mert a ’ 25. §ban lehetne azt inkább 
megemlilni. K o l l e r  (Peslv.) A’ b)pontnakkérdéses zára
dékát szinte kihagyatni kéri. K o m l ó s s y  (Debreczen) E - 
zen kitétel bíráskodási zavarokat idézhetne elő, mert igy a’ 
nemest, ha legkissebb fekvő jószága van is a’ városon kívül,, 
nem lehelne városi hatóság alá vonni. K u l u n c s i c s  (Sza
badka) A’ b) ponti záradékot a’ város határán kívül bírókra 
nézve a’ 25. §ba kívánja tétetni; vagy a’ felolvasott § helyett 
a’ kormányi javaslat 24 §át kéri elfogadtatni, minit. i. melly 
legjobban kiegyenlíti városoknak a ’nemesek irányábani i- 
gényeit. Ezen kormányjavaslati szakasz következőleg hang
z ik : ,^ ’ városi községnek azonmegtelepedelt nemes tagjai,kik 
a’ város területén kívül ingatlan nemesi vagyon valóságos bir
tokában vannak,a’20.§ban foglalt eseteken fölül még valamint 
az adó és az általok folytatott városi kereset ’s haszonvétel utá
ni közteher hátrálékai;lovábbá a’városban lakásuk ideje alatti 
árjegyzőid, szerződési és házbéri tartozások; nemkülönben az 
általok elkövetett kártétel, hatalmaskodás, becsületsértés és 
minden más, maga után törvényes bírságot vonzó cselekvé
sekre nézve is, ha a’ lény városi lakos ellen vitetett véghez, a’ 
városi törvényhatóság alá tartoznak.“ A’ zárdák kihagyatását 
követelték még: Ma r k o v i c s  (Szeben), Ma r t i n i  (Soprony), 
F á b r i  (Bártfa), Ja  n ie  s á r i  (Komárom város), B a r a n y a i  
(K assa ) ,Z o m b o rc sev ies  (Szabadka),Szőny ei (Lőcse), 
mindnyájan a’ territoriális hatóság érdekében követelvén azt; 
’s ezen záradék helyett többen közülök a ’ fenebb idézett’s 
közlőit kormányjavaslati 24. §. erre vonatkozó részét kíván
ván elfogadtatni. S z e n t k i r á l y i  Móricz: Azt mondják a’ vá
rosi követ urak, hogy a’b) pont nem világos, és alkalmasint i- 
gazuk van; mert ha igy marad a’szerkezet, akkor a’város nem
csak, de még a’ város határán kívül fekvő vagyont biró nem- 
nemesek ellen sem Ítélhetne; azért következőleg kívánja mó
dosíttatni a^b) pontot: „minden állandó lakosok ellen, ha ne
mesek is, és ha ez utóbbiak a’ város halárán kívül ingatlan ér
tékkel nem bírnak, bárminemű követelések fölött ’stb.“

Szab ó (Temes): A’ kormányi szerkezetet pártolja. Bó- 
n i s (Szabolcs): A' kerületi választvány szerkezete mellett ki- 
ván maradni, különben is csak redactionalís különbség lévén 
a’ keltő közt. P a c z o l a y  (Hont): Nem akarja a’ nemeseket 
kiváltságaiktól megfosztani, mert ez által a’ nemes elvonatván

a’ megyétől, a’ megyék municipalis jogai csonkillalnának; kí
vánja azért, hogy személyeikre nézve ne vettessenek a’neme
sek városi hatóság alá, mert kárt fog okozni. Sems  ey (Sá
ros), S i mon  (Soprony),R akov.szky (L iptó),a’ szerkezetet 
kívánta megtartatni,’s ez utolsó különösén a’ birtokos nemest 
még a’ lakbérre nézve is szolgabiró ebbe kívánta idéztetni. 
M o c s o n y i  (Temes): A’ temesvári követ értelmében nyi
latkozott. B a 1 o g K. (Győr): A’ territoriális hatóság tiszta ide
ája szerint a’mint egy megye más megyéhez áll, úgy kell egy vá
rosnak is mást.hatóság irányában állani. Ha ezen szerkezetál
lana,úgy egy dúsgazdag pénztózsér egy lalpalaltnyi földet fog 
venni a’ város határán kivid, hogy a’városban ne bíráskod
janak rajta. Ezért szóló kihagyatni kívánja a’ záradékol.

S z e n t k i r á l y i  M. Magyarázza a’ szerkezetet. Az a) 
pont semmi különbségei nem tesz; a’ b) pontban azon idea 
foglaltatik, hogy kik a’ város halárában bírnak, azok belé 
vannak olvadva a’ városba;a’kik pedig- kívül bírnak,azok nem 
olvadvák belé, és ezekre nézve ki kell mondani, hogy a’ me
gye bíráskodása alá tartoznak, mert igy volt az eddig is. Egy 
princípiumot nem kell szem elől téveszteni: actor debet se
qui forum incatti;mert ha ez igy nem lenne, akkor a’ nemes
nek két bírája volna, birtokára nézve a’ megye, lakását ille
tőleg pedig a’ város. Maradjon tehát a’ nemesre nézve vá
roson kivülibirtokaira nézve az eddigi szokás. P a c z o l a y  
(Hont). Ezen szerkezeiben a’ nemesre nézve le van mondva 
mindenről; azért indítványozza: hogy a’ megyében nem biró 
nemes tökéletesen vétessék ki a’ megyei hatóság alól. Fial 
justitia et pereat mundus! Vagy maradjanak, mint eddig , a’ 
nemesek a’ megye alatt személyileg; vagy meg kell tőlök ta
gadni a’ befolyást a’ megyei igazgatásba. Ezután szavazatra 
bocsáttatott az elnökség által azon kérdés: vájjon maradjon é 
a’ szerkezet, vagy nem? és már szavazott is néhány követ 
de Szabolcs követére (JBónis) jővén a’ szavazás, —  ellen 
mondotta’ szavazásnak, miután még több megyei ’s különö
sen városi követek kívánnak a’ tárgyhoz szólni, mielőtt pedig 
nem lehet a’ szavazást még a’ többségnek sem elhatározni. 
Ezzel vége lett a’ szavazásnak , ’s a’ további tanácskozás a’ 
következő ülésre halászhatott.

24dik o r s z á g o s  ül és  a’ t. kk. és rr.nél (e ’ közlés 
kezdetén hibásan állott 23ik orsz. ülés). (Vége.*) — B ón i s 
S. (Szabolcs) méltányosnak tán nem fog Horvátország kö
vete mondani, ha három beszédét öszszefogom; pedig őt le
het méltánytalannak tartani, ki itt mindig jogokat követel. 
Engedjen meg a’ mélt. személynök ur,az Hiedelem szükséges 
az igaz; de midőn itt mindig jogemlegetést hall az ember, 
ki hazáját szereti,lehetlen föl nem indulnia. Horvátország kö
vetei azt mondják, hagy indigenákat teremthetnek; ez egy uj 
jogkövetelés, mi történik azért, mert olt egy párt dolgozik, 
melly párt sem magyar, semhorváf, hanem illyr, melly párt 
a’ kormány törvénytelen pártolásával emelkedett erőre. Ha 
ezen illyrek honosíthatnának,akkor a’ törvényhozás meg len
ne semmisítve. Szóló az illynemii jog-követeléseknek ellen 
mond. — P á z m á n d y  Dienes (Komáromra.) Horvátország 
érdemes követe— kit érdemesnek azért mond,  mert com- 
mittensei akaratját hűen teljesiti —  azt mondja, hogy a ho
nosítottak Horvátország provinciális gyűlése előtt telték le az 
esküt; ez mindenkinek szabadságában áll,ha am agyarorszá- 
gi országgyűlésen honosíttatott. Szóló a’ szúnyogot golyó
bissal nem lövi, ’s igya’ horvátországi követekjogkövetelé- 
seikkel nem bajlódik; de van egy körülmény, mit szem elől 
nemiedet téveszteni. Van egy párt Horvátországban a’ kor
mány pártfogása alatt, ’s ezen pártnak a’ követ ur főnöke, ’s 
mint illyennek eljárása gátolja hazánk elóhaladását. Azonban 
a’ monarchiának mostani állásában, nehogy a’ dissolutio pro- 
cessusát elősegítse, türelem kívántatik és mérséklet, nehogy 
roszszabbá váljék a’ dolog. Azért szóló a’ horválországikö- 
vet urnák, mint illyr főnöknek előadását nem méltatja felelet
re. Egyébiránt a’ szerkezet megtartására szavaz.

Ko s s u t h  L.: A’szerencsétlenhorvátügy mellett min
digazon lelkesedéssel vezéreltetett, hogy az tisztába hozas
sák; nem boszszúállás, hanem kiegyenlítés szelleme vezérli 
a’ választványban is; ő volt, ki a’ honosítási lör.javaslatban 
a’ magyar nyelvtudását az elengedhetlek föltételek közzé 
nem akarta tenni, miért követtársai haragját szinte magára 
vonta; tette pedig ezt azért, mert tudta,hogy a’ horvát köve
teknél mit fog előidézni. Attól nem fél szóló, hogy a’ horvá- 
lok a’ jog határát majd átlépik,’s hogy majd roszszabb lesz a’ 
dolog. Szóló, nehogy a’ naplóba bemenendő azon nyilatkoza
ta a’ horvátországi köveinek, mintha azon kifejezése által a’ 
t.vénynek:„domini vagy nobiles croatae,“ az értetnék,hogy 
horvát nemesek is volnának, következést vonjon maga után:

kinyilatkoztatja, hogy az illy követelés jogbitorlás. Azon ki
jelentésre , mintha itt Horvátország törvényes követei vol
nának, kinyilatkoztatja: hogy o ollyanoknak a’ követ urakat 
nem ismeri el,miutánZágrábm.petitiót nyújtott ellenük’s meg
választatásuk ellen. Tehát még decisiótól (ügg,hogy törvé
nyesen ülnek é itt; addig pedig, mint mindenütt a’ világon, 
eltüretnek; ’s ezért szóló sem vitatja mostani állásukat. A’ 
válaszföliratban szinte ben volt’foglalva , hogy azon horvát 
tartományi gyűlések törvényeseknek nem ismertetnek; ’s igy 
a’ követ ur.ak nem hivatkozhatnak arra, hogy ezen tábla által 
elismérteltek volna.Egyébiránt az eddigi állás föntartása mel
lett szóló követeknek tartja Horvátország képviselőit. A’ ma
gyar nyelvet illetőleg szóló, miután valamit el akar érni, ke
vesebbel is megelégszik; ’s mivel a’nehézséget nem akarja 
szaporítni: tehát a’ szerkezetre szavaz.

S z e m é l y n ö k : Én csak annyit mondtam , hogy ad
dig, mig határozat által ki nem mondatik, hogy a’ horvátor
szági követek megválasztatása ’s állása törvénytelen, elkeli 
őket követeknek mindig ismerni. K á r o l y i  (Nógrád).A’ ma
gyar nyelvet— a’ gyárasok kivételével— minden honosodni 
akaróra feltétlen kelléknek ismeri. O s e g o v i c h M .  (Horv.) 
Köszöni személynök ő méltóságának, hogy törvényességü
ket kimondotta ’s igy pártfogás alá vette. Midőn a’ zágrábi 
pelitió ’s horvátügy a’ válaszlványnak kiadatott, szó semvolt 
arról, hogy törvénytelen volna a’ horvát követek állása. Ez 
hát világnál világosabb,’s azért azt,hogy egy ember ellene 
felszólalt, tekintetbe nem lehet venni. Arra, mit Turopolya 
gróíja mondott, szóló nem felel; mert aztméltósága alattinak 
tartja. A’ követ ur —  mond szóló —  dictatorságot gyako
rol, nemcsak a’ hazának, hanem Turopolyának ’s Zágrábnak 
is szerencsétlenségére.Neméltóztassanak a’ sebeket felszag- 
gatni t. rendek! azon nemzeti lét utáni küzdés, mellyel Hor
vátország jogait védi, nem separationalis irány; illy hiedelem 
fölött a’ kapcsolt részek sajnálkozásukatnyilványitották,mert 
ők nem separatisták. A’honosítást illetőleg szóló azt mondja, 
hogy a’ tárgyalás alatt levő törvényjavaslatban a’ t. rendek 
a’ honosithatási jogot egyes törvényhatóságnak is megadják, 
és csak küldőitől akarják azt megtagadni! Szóló ismét visz- 
szamenvén követi állása törvényességének themajára, mond
ja: hogy Pozsonymegye követének a’ horvátügyre néi\e  tett 
indítványában egy szó sem volt arról, sem a’ határozatban 
nem mondatott ki, hogy a’horvát követek választatásának ér
vényességéről határozzanak; továbbá a’ veriücationalis vá
lasztványban is elhatároztatott, hogy mi itt úgy ülünk, mint 
törvényes követek. S z e m é l y n ö k  : A’ többség a’ ma
gyar nyelvet elengedhetlen föltételek közzé kívánja sorozni. 
T o 1 n a y (Zala) Tiszteli Horvátország követének állását azért 
is, mivel a’ tábla kimondotta,hogy tovább nem akar menni a’ 
veriücalióban, m inta’ múlt országgyűlésen. De Turopolya 
követének igazolására kimondja: mikint megyéje Zágrábme- 
gyétől megkéretett, hogy jelentse, miként Zágrábmegye ren
déi be nem folytak a’ kövelválasztásba a’ tartományi gyű
lés miatt. Horvátország követe jogokat követel; mondja meg 
követ ur, mik azon municipalis jogok, mellyeket bír Hor
vátország. Zágrábmegye két harmadát teszi a’ horvátországi 
nemességnek, két harmad adót fizet, Zágrábmegye külön kí
ván képviseltetni, ’s nem a’ horvát követek által,mint a’ kik
nek választásába be sem folyt: és mégis Horvátország kö
vetei akarnak lenni a’ követ urak ?

J o s i p o v i c h  (Turopolya): Személynök ő méltósá
gának figyelmeztetésére megjegyzi, hogy küldőji utasítását 
teszi, kik parancsolják,hogy ne ismerje el azon urakat ott kö
veteknek, és ő igen jól tudja utasítását, ’s azért engedelmes
kedik annak. Ezután Horvátország követéhez fordulva mond 
szóló: dictator vagyok ? bár annyiba kerülne az urnák azon 
dictatorság, mint nekem,ki minden pereimet elvesztem. Szó
ló azt mondja, hogy ő a’ fejedelem leghívebb em bere, és 
ha a’ dolog arra kerülne, ő fejét oda vinné a’ csatatérre; de 
tudja, hogy azaz ur (horvát követ) otthon maradna. Dictator 
vagyok? és még sem lehet bemennem,a’ gyűlésbe. Mi fize
tünk, az urak meg majd elengedik a’ többit egymás közt. Hát 
ki a’ dictator? Az u r, ki egy fölirást Pozsonyból leküldött, 
hogy azt küldjék fel Bécsbe. Szóló kinyilatkoztatja, hogy azon 
kérdéses tartományi'ülés nem volt az, minek mondatik, ha
nem comoedia.— O lg yay (Pozsonyin.)Pestm. követének e- 
lőadását magáévá teszi.Horvátország irányában úgy tette in
dítványát, hogy a’ tartományi ülés nem törvényes, és igy ab
ból természetesen következik, hogy annak minden következ- 
vényei nem törvényesek. Hogy tehát abból, mit akkortán in
gerültség elhárítása tekintetéből elhallgatott, ne vonjanak 
jogot a’ horvát követek: most kijelenti, hogy Horvátország



tományi gyűlésének semmi végzéseit, követeit, ütasitá- 
t, törvényeseknek el nem ismeri. —  J u s t h  (Turócz) ha 
rop olya követét megfeddette a’ m. személynök ur, meg- 
rta volna, hogy mint e’ táblának elnöke megintette volna 
horvátországi követet is ’s rendre utasította volna,és akkor 
!g nem történt volna talán az, mi megtortént.B ó n i s (Sza- 
lcs) Horvátor. köv. azt mondá, a’ szőnyegen levő t.javaslat 
jrint minden egyes törvényhatóság honosíthat, és csak Hor- 
;országra nézve nem akarják kiterjeszteni a’ rendek a’ jo- 
t; szóló erre azt mondja: hogy ez nem logika, hanem so- 
isma. A’ fejedelemnek és nemzetnek meg volt honosítási jo - 
;jövendőre nézve meg akarják azt ogztani a’törvényhatósá- 
kkal, melly által Horvátország is honosít; honosít pedig úgy, 
gy a’ honosított jövőre ne folyhasson a’ törvényhozásba.

0 s e g o vi c h (Horvátország): Rágalomnak nyilványitja, 
itTuropolyakövete mondott, hogy ő mint dictator a’ fölirást 
küldötte volna. Abban,hogy egyes követek kijelentették ál- 
sa irányában el nem ismerésüket,nem látja a’ tábla haláro- 
tát; azért az ellen óvást tesz, mint szinte óvást tesz a’ magyar 
-elvre nézve is. Bi r ó  (Arad): Horvátország követének ma
it kiadó azon uratnem ismeri ollyannak utasítása értelmében 
; és Horvátországnak minden követelt honosítási jogát b i-  
)r 1 o t t n a k  nyilatkoztatja. Kos s u t h  Lajos: A’ választvány 
’horvátügyben adandó véleményzésre küldetett ki ’sazv é- 
unényezni fog mindenről,mi azzalkapcsolatban’s öszszefüg- 
ésben áll.Szóló szinte mint Pozsonymegye követe,nem ismeri 
orvátország képviselőit követeknek ’s utasításaikat törvény- 
ílennek tartja. Szóló nem akar most semmi határozatot ho- 
itni, hacsak az nem mondatnék ki, hogy ezen dolgon már túl 
agyunk.Horvátország követei nem honositásijogot kívánlak, 
anem hivatkoztak a’ már létező gyakorlatra. Ezen gyakorla- 
)t jogbitorlásnak nevezi; és határozatot kér hozatni, hogy ez, 
a eddig történt,törvénytelen volt. F a r k a s  (Pozsega): Tu- 
opolya követének feleli, hogy nem volt comoediaa’ tarto- 
íányi gyűlés, hanem törvényes, a’ miilyennek kellett lenni.

Sz a l l o  p ek(Verőcze). Küldőji nevében szinte kinyi- 
atkoztatja, hogy nem tartja a’ tartományi gyűlést komédiá- 
lak, hanem ollyannak, millyennek annak lennie kellett; akkor 
ett volna komédia— úgymond szóló— ha úgy tartatott vol- 
ía, mint Turopolya követe igényli. T o m c s á n y i  (Békés), 
szinte nemismeri el Horvátország követét addig törvényes
nek, mig einem határoztatik,hogy az (A’tábla: mindnyájan.) 
S m a i c h  (Buccari). Ő sem tartja komédiának a’ kérdéses 
tartományi ülést.D ubr av  ay (Szeréin)hasonló értelemben 
van. Ghyc  zy Kálmán itélőmester: a’ 3. §. lső pontjául jön 
tehát, hogy a’ honosodni akaró ,,a’ magyar nyelvet tudja.“

S z e m é l y n ö k :  Későre járván az idő, hónapra ha
lasztóm a ’ további tanácskozást.

48ik kerül, ülés febr. 5én. (Elnökök: gr. A n d r á s s y  
M. és B o r y Pál Torna és Hont követei. Jegyző . - S z a b ó  M. 
;árgy: a’ k. leirat a’ megyei kormányzás ügyében a’ múlt or- 
szággy. óta telt intézkedések iránt.)

S z e n t i v á n y i K.  GömÖr követe köv. indítványt tőn: Ki a’je- 
len orsz.gyülést figyelemmel kisérte,ki a’ válaszfölirati javaslatot 
elolvasta, két körülményt vehetett észre, mindenek előtt égy 
mérsékelt hangulatot még azon kérdésekben is, mellyek ter
mészetüknél fogva nagyobb ingerültséget idéznek elő; de 
észrevehette azt i s , hogy mi figyelmünknt az alkotványos 
institutiók kifejlődésére fordítva, ez által a’ sérelmek elköveté
sét lehetetlenné kívántuk tenni; bebizonyítottuk válaszfölira- 
tunkban azt is, hogy mi a1 teendők első stádiumában a’ spe
cialis gravaminalis pertractatióhoz nem ragaszkodtunk , ezen 
tért el nem hagytuk ugyan, de nem is kerestük ; kimondottuk, 
hogy mi nem akarva, hanem csak kényszerítve fogunk a’ gra
vaminalis specialis téren föllépni, kinek e’ modor nem tetszik, 
az vagy a’ mérsékelt hangulatnak nem barátja, vagy az al
kotványos élet manifestatiójának ellensége, mert mi a’ vá- 
laszföliratban is , mielőtt az uj rendszer iránti sérelmet rész
letesen tárgyaltuk volna, módot, alkalmat akartunk nyújtani 
annak megszüntetésére nézve. Én most is , midőn arról van 
szó, mit tegyünk a’ fölolvasott k. k. leirattal, e’ téren kívá
nok megmaradni, mert van reményem, hogy a’ gravamina
lis specialis pertractatio nélkül is lehet czélt érni, ’s e’ re
ményemet fölséges fejdelmem személyéhez, ’s azon magas 
állású férfiúnak hazafiui működéséhez kötöm, kit a’ közbizalom 
a’ nádori székbe ültetett. Méltóztassanak a’ tek. RRk megen
gedni, hogy ezen k. k. leirat fölött véleményemet kimond
jam. Én ezen k. k. leiratot nem tekinthetem ollyannak, melly 
sérelmünket végképen megszüntetné, de tekintem egy kö
zelitő lépésnek, melly a’ sérelem megszüntetéséhez ’s az 
annyira szükséges nyugodalom eszközléséhez vezethet. Min
denek előtt hálát kívánok kifejeztetni ő felsége személye iránt, 
hogy az alkotványt sérthetetlenül föntartani, ’s ezt január 
30ki leiratában kimondani kegyelmes volt, miről ugyan ő 
felsége személyét tekintve, nem is kételkedtünk. Hálanyilványi- 
tásunkat oda is kiterjeszteni kívánom , hogy a’ megyei rend
szer körül az országgyűlésen kívül tett intézkedésekből eredő 
aggodalminkat figyelembe véve, azoknak eloszlatására tu
lajdon akaratánál fogva atyai, gondját kiterjesztette. De ki 
kell mondanunk azt is , hogy aggodalmaink nem alaptala
nok, ’s miután fejedelmi szavát bírjuk, hogy a’megyei rend
szer tökéletes épségében megtartatni’s a’főispáni hivatal tör
vényes állásába vissza fog helyeztetni, ezen szándéknak va
lósítására szükséges az úgynevezett uj rendszert minden kö
vetkezéseivel valósággal meg is szüntetni, szükséges továbbá, 
hogy a’ közigazgatás a’ helytartótanács utjárt kormányoztas- 
sék, ’s a’ megyei dolgokban csak a’ megye utján történjenek

intézkedések, ’s a’ fölirási jognak teljes épségbeni meg
tartása mellett; szükséges továbbá a’ főispáni hivatalt a tör
vény által nem ismert, ’s azl827ki resolutio által is csak ki
vételes egyes esetekben föntartott administratorság megszün
tetésével minden tekintetben’s minden körülmények mégszün- 
tetésével, mellyek az uj rendszer következései, előbbeni tör
vényes állásába visszahelyeztetni, egyszersmind pedig őket oda 
utasítani, hogy az 1723. évi 56. t.cz. szem előtt tartva, a’ fő
ispánok ne administráljanak, hanem az administratio fölött 
őrködjenek; végtére szükségesnek tartom ő felségét meg
kérni, hogy ő felsége kegyelmes akaratának illy értelembeni 
tettleges végrehajtása által még ezen országgyűlés alatt adja 
jeleit, mert igy mentetünk föl panaszaink és sérelmeink 
részletes tárgyalásától ’s igy eszközöltethetik azon nyugoda
lom, melly az előttünk álló nevezetes ’s milliomokat érdeklő 
munkálatok teljesítésére szükséges.

L ó n y a y  M. Bereg köv. A’ k. k. leirat czélját, ’s azon 
indokokat, mikből keletkezett, vevén vizsgálat alá, véleménye 
szerint annak czélja a’ kormány intézkedéseiből a’ megyei 
rendszer iránt támadt aggodalmakat megszüntetni, ’s az al- 
kotványára féltékeny nemzetet megnyugtatni, miután az ad- 
ministratorok sűrűbb kinevezését a’megyei mozgékonyabb é- 
let szükségessé tévé, ’s hogy az 1723: 56 megsértése szán
dékban sem volt. Jövőre pedig ígéri ő felsége, hogy az ad- 
ministratorok kinevezését csak kivételes esetekben fogja al
kalmazni, ’s a’ főispáni méltóságot teljes épségében fentar- 
tani’s őket a’hivatalos akadályok megszűntével viszszahelyez- 
ni határzott akarata. E’ szerint úgy hiszi, hogy ő felségéhez in
tézendő föliratunkban ki kellene fejteni, hogy ámbár a’ főispá
nok mellőztével a’behozoltuj rendszert káros hatásúnak tart
ju k ,—  jelenben nem szándékszunk aggodalminkat fejteget
ni, mivelő felsége biztosit,hogy az uj rendszer csak kivételes 
esetekre fog alkalmaztatni,’s a’ megyei szerkezet és főispáni 
méltóság épségbentartatni,’s minélelőbb törvényes állásaikba 
viszszahelyezni szándokoltatik. Mondjuk ki, hogy ezen aggo
dalom eloszlatásától, melly az alkotvány iránti féltékenység— 
bői eredeti, remélljük a’ kor-kérdéseknek alkotványos irány- 
báni megoldását’s ez leenda’trón legerősebb támasza. Nyil- 
ványitsuk ezért ő felségének hálánkat, hogy aggodalmin
kat megelőzőleg eloszlatni szándékozott. Ha ez történik, egy 
alkotványos elv sem áldoztatik föl, ’s eléretik az, mire uta
sítása szerint sürgetnie kelle a’ kormányt, hogy a’ főispánok 
helyett administratorok csak kivételes esetekben alkalmaztas
sanak; másként ha a’ gömöri indítvány fogadtatnék el, a’ 
főrendek a’ részletekbe nem egyezvén, akkor mi elvesztenék 
a’ tért, melly a’ kibékülésre vezet, el azt, hogy a’ főispáni 
méltóság megőrzése végett az administratorok kineveztetését 
csak kivételesen megengedő törvények alkottassanak.

S z e n t i v á n y i V .  (Liptó köv.) Ámbár megyéje nincs 
azon kedvetlen sorsban, hogy az administratori rendszer
ben egyedi sérelmet érezzen : mégis a’ többi törvényható
ságok iránti rokonszenv és részvétnél fogva, az erre fel
hívó körlevelek indokolása után —  megyéje is sérelemnek 
tekinti az adminisztrátori rendszert. E’rendszer a’válaszfel
irati viták alkalmakor e’ tábla legkitűnőbb capacitásai által 
annyi elmeéllel és erős okokkal törvénytelennek és károsnak 
lenni bebizonyittatott, hogymost mellőzve a’ részletes fejte
getést elégnek tartja e’ következőket röviden előterjeszteni. 
E’ rendszer 1) törvénytelen, 2 ) taktikában, 3 ) absolutisti— 
cus. —  T ö r v  én y t é l én,  mert a’ főispánok alkotványos ál
lását korlátozza, vagy alárendeltté teszi, részint pedig nulli- 
ficálja, holott a’ nemzet ezek állását annyira kívánta biztosí
tani, hogy kineveztetésöket a’ kir. jogok közé sorozá, elmoz- 
dittatásuk ellen pedig több törvény által gondoskodott az 
országgyűlés.—  A’ főispánoknak e’ kétségtelen jogait jelen 
rendszer megtámadá, különösen az örökös főispánoknak tu
lajdonjogába is belevág. T a k t i k á n  an,  mert Önkényes je l
leménél fogva országszerte kétséget és gyanút kelt a’ nem
zetben, hogy miután a’ főispánok jogait megtámadta, még 
jogterjeszkedésbe is ereszkedett bizodalmatlanságot idézvén. 
’S nem fordulnak é elő önkénytelenül is illy combinatiók,—  
hogy miután eléggé készeknek nem látják a’ főispánokat a- 
zon czélok létesítésére,mellyekre a’ kormány használni kíván
ta, hihetőleg annak törvénytelenségnek kell lenni. De gya
korlatilag is taktikában e’ rendszer, mert az 52 főispán kö
zül alig akadt néhány, ki a’ kormány czéljainak ellenszegült 
volna, kik szinte vagy élére álltak a’ pártnak, vagy neutra- 
literviselék magukat a’ megyei kormányzás iránt. Most sok 
főispán ellenségét látja az adminisztrátorban, ’s a’ helyett 
hogy a’ kormány érdekében együtt munkálnának, az admi
nisztrátor igyekszik főispánja tekintélyét lerontani, elnépsze- 
rütleniteni, terveit megbuktatni, hogy a’ megürülendő, főispá
ni hivatalra igényt formálhasson e’szerint.Mi az ab  s o l u t i s -  
mu s t  illeti, az kétségtelen, mert hol az igazgató hatalom a’fe
jedelem és nemzetközön fölosztva van, midőn a’ kormány a’ 
nemzet tudtán kívül intézkedéseket tesz egy aristokratico-mo- 
narchicus országban —  az absolutisinus. Ennélfogva pár
tolja a’ gömöri indítványt. — S o ms i  eh P. Baranya követe 
küldőji és elvrokonai nézete az uj rendszer felől ismérelesek, 
ezekhez képest nem tekintheti e’ leiratot másnak, mint ő fel
sége atyáskodó szándoka magasztos kifolyásának, melly ál
tal alattvalóinak még képzelt aggodalmait is eloszlatni ’s az

ebből eredő bizalmatlanságot csirájában elfojtani szándéko
zik. Látja ebből, hogy ő felsége az országgyűlésnek eredvé- 
nyét nem akarja meghiusitni, ’s a’ kormány részéről mindent 
megteendőnek akar,mi a’ korkérdések megoldásához kíván
tatik. Üdvözli e’ tekintetből a’ leiratot, bár ő és elvrokonai 
fölöslegnek tartják, de mivel ő felsége az aggodalmak meg
szüntetésére fölszólal, ott ő nehézségeket támasztani nem a- 
kar, azért pártolja Bereg indítványát.

E l n ö k :  Nem lévén fölirva senki, —  kérdezi: akar é 
valaki még szólnia’ tárgyhoz? mire K o s s u t h  a’ hallgató
ság harsány éljenzése közt fölkel, és a’ zaj lecsilapultával 
szólni kezd.

K o s s u t h. (Pestm. k.) Gömör érd. köv. igen jól jegy
ző meg, miként bármi mesterséget forditának a’ hisztéria el
ferdítésére, most nem sikerülend az orsz.gyülést úgy eltorzí
tani, hogy az ellenzéki pártra— mellyet isten tartson meg 
— ráfoghassák, miszerint merő újhuzásból akadályokat keres 
a’ reform haladásában, minek bizonysága a’ jelen eljárás is. 
Kérdi,volt é tárgy, mellynél a’ reform meggátlását akará az 
ellenzék,— nem feledé azonban az alkotványos kötéseket,’s 
oda nem hagyva sodortatni magát, hogy a’ reform akármi
ként eszközöltessék? Legyen a’ törvényhozó test nyugodt, 
hogy számot vethet azzal, a’ mit tud. Tudjuk pedig Europa 
jelen körülményeit, fejedelmünk atyáskodó szándokát, és ná
dorunknak a’ nemzet iránti hajlamát. E’ körülményekből me
rítve tanulságot,Bereginditványátnemfogadhatja el, mintha 
elenyészett volna az aggodalom. Bármi legyen e’ nap ko- 
vetkezvénye, e’ véleményhez nem járulhat, mert azon határ- 
zatot, hogy az aggodalom megszűnt, a’nemzetczáfolnámeg. 
E’ leiratban van ollyas, minek örvendenünk lehet, mert ben
ne őfelsége kimutatá, mellyben soha sem kétkedtünk— atyai 
szándokát, mellynek ha a’ bureaucratia útját nem állaná, Ma
gyarországnak nem lennének sérelmei. (Ilelyeslés).Nemké- 
telkedik ő felsége azon, hogy a’ nemzet sze re ti’s örvend, 
hogy e’ szeretettől lelkesítve ő felsége atyai gondját kiter
jesztő sérelmeink orvoslására. Ha alkotványos nemzet nem 
volnánk, ha az 1790: 10. valóság volna, e’ leiratban meg
nyugodhatnánk, hogy egyes adminisztrátorok többé nem kés— 
leltetendik a’ nemzet akaratát. De mert alkotványos nemzet 
vagyunk— e’ leirat még nem nyugtathat meg bennünket, ’s 
látjuk, hogy nemcsak nincs az aggodalom elenyésztve, sőt a’ 
királyi biztosítás után is még 32 adminisztrátor van (a’ hall
gatóság zajos tetszését nyilványitja) miért van ez igy? azért 
é, hogy nincs úgy lelkesítve a’ fejedelem,mintvoltl827ben? 
nem!— de mert a’ kormány eljárása ő felsége akaratjával 
nincsen öszhangzásban. Köszönetét szavaz ő is ő felségének, 
ki alkotványunkat újra biztosítani szándékozott, köszönetét 
azon magas állású férfiúnak, ki az aggodalom elhárítása vé
gett ő felsége figyelmét a’nemzetre irányozva, a’ kiegyenlí
tés ösvényét fölkeresni iparkodott, és ha a’ rendek az egyes 
sebek fölszaggatása helyett e’ térre lépnek, méltánylást ér
demlenek, de előszámlálják a’ kivánatokat, mellyek a’ nem
zet aggodalmai megszüntetésére szükségeseknek látszanak. 
Gömör szerint tehát ii juk meg ő fels. hogy az uj rendszer leg
rövidebb idő alattszüntettessék meg ; továbbá, hogy a’ me
gyei szerkezet féltékenyen őrzött épsége meg van csorbít
va , —  mert a’ k ö z i g az g a t  á s nem a’ helytartó ta
nács utján,de praesidialisok által történik, mellyekre a’ törvé
nyek mellőztével a’ helytartó tanács észrevételeit sem teheti 
meg, sőt az administrator még a’ megyével sem közli azt. He
lyesnek tartja Gömör indítványa nyomán ő felségét megkérni, 
hogy a’ helytartó tanács utján történjék a’ közigazgatás, ’s az 
által közöltessék ő felsége akaratja a’ megye rendéivel. Nem 
az a’ sérelem— mint Bereg szeretné elhitetni,mert 32 admi
nistrator van, —  e’ körül is forog a’ sérelem, de legfőbb a’ 
r e n d s z e r  m a g a ,  mert tudna szóló főispánokat is nevezni, 
kik csupán n é v r e  ’s nem e l j á r á s r a  különböznek az ad- 
ministratortól, kiknek tehát állása szinte törvénytelen. Ezért 
fog ő kezet Gömörrel, ha mint ő inditványozá ő fels. a’ főispá
nokat hivatalaikba valósággal viszszahelyezi, ’s oda utasítja, 
hog y  ne a d m i n i s t r á l j a n a k ,  hanem az administratio fö
lött őrködjenek.Szükség ő felségével tudatni, hogy az ország- 
gyűlési tárgyalásoknak nagyobb sikere csak úgy leend, ha a’ 
nemzet aggodalmai megszüntetésére mielőbb intézkedéseket 
teend, ’s még ez országgy. alatt adja szándokának jeleit. Mert 
az akarat foganatosítás nélkül nem nyugtathatna meg; bizto
sítson tehát arról, hogy az uj rendszer megszűnt minden kovet- 
kezvényeivel együtt.És csak ez állal érzi magát fölmentve,meg
tenni indítványát az administr.ellen, különben haa’ beregi in
dítvány fogadtatnék el,semmi nem mentheti mint Pest követét 
ebeli kötelességétől. Most Gömör hangulatát akarja követni, 
melly érdemes követ urnák nagy hazafiui resignatiójába ke
rült; fogadjuk el az indítványt ’s ne disculiáljunk, mert ez csak 
ingerültségre vezet, lehetetlen lévén egyes sebeket föl nem 
szaggatni. Bóni s  S. (Szabolcs k.) Hallgatni néha arany: azért 
fölhija a’ rrket, eredvény kedvéért fogadják el a’ gömöri in
dítványt minden discussio nélkül, mert ez keserű mező. B a- 
b a r czy  A. (Csongrád): A’ hallgatóság piszszegéssel fogad
ván fölálltát kijelenti, hogy a’ piszszegős minden józan gon
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dolkozónak becsületére válik, mire újabban kitörvén a’ pisz- 
szegés, az előbbieket ismétlő. A1 zaj szünlével Szabolcs követe 
nyomán ő sem vitatkozik, azért szavazást sürgetve pártolja a’ 
beregi indítványt.

E l n ö k  által kitüzelvén: vájjon a’ gömöri vagyberegi 
indítvány fogadtatik é el? A’ g ö m ö r i r e szavaztak: Pozsony, 
Nyílra, Vas, Nógrád, Zala, Liptó, Komárom, Somogy, Zólyom, 
Fejér, Pest, Turócz, Abauj, Zemplén, Ung, Szabolcs, Gömör, 
Borsod, Heves, Torna, Mármaros, Békés és Arad; a’ b e r  e- 
g i r  e Soprony— (kijelenté, hogy utasítása szerint az admi- 
nistratori rendszer sérelem,de a’ Jíir. leirat folytán küldőji szel
lemében Bereget pártolja),Trencsény, Bars,Hont,Győr, Bara
nya, Esztergám, Mosony, Tolna, Árva, Bács, Pozsega, Verőcze, 
Szerém, Sáros, Szatmár, Szepes, Bereg, lígocsa, Csongrád, 
Temes, Torontál, Krassó és Horvátország, tehát mindenikre 
2 3 ,de Beregreszavazván Horvátország is, a° gömöri indít
vány megbukott. CsanádésVeszprómnemszavazolt. B i h a r  
egyik követe a’ beregire szavazott, mire Papszász fölkelvén 
tragicai jelenetet idézett elé mondván: erkölcsi sülyedtség ás
ta meg a’ nemzetek sírját, megyéje világos utasítása szerint 
az oltani iszonyú zavarok folytán is sérelem az administra
tor! rendszer —  azért Gömör indítványát pártolnia követi 
kötelessége; ekként a’ szavazat elidáltatott. —  A’ terem 
szörnyű zajongásban volt, sokan hinni sem akarván a’ sza
vazás ez eredvényét, mig Kossuth nem nyilatkoztatá a’ dolog- 
ügy létét: mire aztán folytatólag szólni kezdett.

K o s s u t h L .  (Pestm. köv.) Most vessen számot magá
val a1 győztes párt,igazolják magukat küldőik előtt, hogy fel
lelték azt a’ leiratban, mit Bereg követének indítványozni tet
szett. Nincs azonban még kimondva, hogy az administratori 
rendszer nem sérelem, mellyre nézve, ha leszorilának bennün
ket a’ mérséklet teréről, indítványozza, hogy az e’tárgyban 
kiküldött választvany munkálata beadására szólittassék föl, 
hogy mielőbb discutiálhassanak a’ sérelem fölött.

B ab  a r  czy  (Csongrád) Meglepő reá és elvrokonira 
nézve, hogy midőn ők tisztelik az alkotványt—  (erre nagy 
zugás támadt a’ hallgatók között, ’s a’ lecsilapuló zaj és pi- 
szegés után ismét élőiről kezdé szónok mondandóit, eljut
ván azonban az alkolvány szóig, négyszeri zúgás által sza— 
kasztatott meg beszéde) és másként nem tisztelvén, mint a’ 
többség akarata nyilványul, ez orsz.gyűlés folytán is számos 
kérdésnél meghajoltak a’ többség akarata előtt. A’ válasz
felirat tárgyaltatásakor mondák, hogy ingerültséget szülne 
többségünk. Reá akkor válaszolámég, hogy épen a’ conser- 
vativ párt küzd férfias loyalitással. Midőn e’ leiratban ő felsé
ge az aggodalmakat eloszlatni szándékozik, hogy a’ haladá
si kérdések megoldása ne gátoltassék, midőn a’ többség e’ 
leiratban megnyugszik, mellyben ő felsége kimondja,hogy tő- 
ispáni helyetteseket csak kivételes esetekben fog alkalmaz
tatni, mint eddigien is tévé, midőn ő felsége nyilványitja, 
hogy alkotványos esküjét megtartani akarja, ’s midőn mond
ja, hogy az alkotvány megsértése esze ágában sem volt, —  
és a’ többség ebben megnyugszik, akkor azt állítani, hogy 
az ellenzék kisebbségben maradtával ingerültség lesz, akkor 
ha az országgyűlés eredvénytelenül szétoszlik, — nem a’ 
conservativ, de az ellenzék lesz oka, ha szép reményeink meg
hiúsulnak. A’ többség, melly a’ leiratban megnyugvást le lt, 
nem leendolly gyáva,hogy határozatát egy második többség 
által lerontatniengedje. Mit mondanának azon követről, kit 
miután a’ kegyelmes kir. leirat megnyugtatott, most megint 
gravaminalis térre menne által ? Az adminisztrátori rend
szer többé tárgyalás alá nem jöhet, míg e’ többség megma
rad. Kinek ez ellen kifogása van, kövesse a’ törvényes gya
korlatot, ott az orságosülés, mire nézve előre kijelenti, —  
hogy ha ottan többsége nem lenne,a’határzatnak alá rendeli 
magát. — B ó n i s  (Szabolcsk.) az ellenzék és conservatív 
párt között —  mondá előtte szóló —  nagy a’ különbség.—  
Hála istennek!—  igen nagy. Előtte szólott csak azon különb
séget emlité, hogy a’ conservativ rész a’ többségnek hódol
ni szokott. Elfeledő szónok, hogy van egy program m , hol 
Babarczy eonsiliarius is alá van Írva, mellyben mondatik,—  
hogy a’ conservativek mindaddig leszavazzák az ellenzéket, 
mig többségre nem vergődnek. A’ pesti indítvány azonban 
nem nullificálja a’ többség akaratát, mert ki volt é mondva, 
hogy az adminisztrátori rendszer nem sérelem? Egyébiránt 
figyelmezteti előtte szóitat barátságosan, hogy ha rendet a- 
kar, ne beszéljen ollyast, mi rendet bont. Nem tetszett neki 
az általa előidézett piszegés? de bezzeg tetszett az éljen col- 
legájától! Azt mondá továbbá előtte szólott, hogy az ország
gyűlés eredvénytelenségének mi leszünk okai. Ezt engedel- 
mével —  viszszautasitom. Mi küzdünk házasságból —  ’s 
itt van a’ köztünki különbség, küzdünk sikerért, bár sokszor 
sikert sem reméllhetünk, ’s e’ küzdelmért jutalmat nem vár
hatunk, mert leggyakrabban töviskoszoru minden küzdelme
ink bére. Rágalom tehát az, hogy mi legyünk az eredvény- 
telenség okai. Miért küzdenénk egyébért, mint sikerért? Előt
te szóló is — elhiszi —  akar sikert, akar néhány kormány- 
férfiú is, de nem mindannyian. Mi meg vagyunk győződve,—  
hogy fenséges nádorunknak legjobb voltszándoka, ám de a’

kormány megbuktatni akará az ellenzéket, hogy legyen ürü
gye kibújni szövetségünkből azon néhánynak, kik régen a’ 
túlsó részre kivánkoztanak. —  Azért kívánom, hogy a’ pesti 
indítvány fölött az adminisztrátori sérelem ügyben tanács
kozzunk. Ha buknunk kell, bukjunk lérfiasan.

T o mc s á n y i  (Békés k.): Csongrád a’ hallgatóság ellen 
kikelt’s méltán; ha a’ hallgatóság megszorításáról keilend ta
nácskozni, ő leend első,ki a’ korlátozást ajánlandja. (Mind
nyájan— hallatszék a’ követektől).Csongrád vádolá az oppo- 
sitiót, pedig épen az ellenzék az, melly M a g y a r o r s z á g o t  
megmenli.Hogy a’jelen többséget tisztelje,az— ki tudja, mi
ként h a r m i n c z  m e g y e  u t a s í t á s a  s z e r i n t  sére
lem az uj rendszer— erkölcsi lehetlenséget kíván. Ki hall
gathatná el békésén a’ bihari éshonti zavarokat? Soprony azt 
mondja, mivel újabb utasítása szerint az admin, rendszer sé
relem, tehát Bereggel szavaz. Már ki ezt megfoghatja, külö
nös tehetséggel kell bírnia. Horvátország követeire,kik a’ be
regi indítványra szavaztak , mielőtt valóságos képviselőkül 
elismértelnének, kívánja szóló, hogy vizsgálat alá vétessék: 
vájjon kikezek az olt ülő urak? 3 megye nem is szavazott. 
És illy alapokon nyugszik a’ többség, most kérdem Cson- 
grádtól: ők vannak é a’méltányosság terén, midőn mi 30 sza
vazattal bírva, békés utón akarók a’ bajokat kiegyenlíteni, ’s 
általok jégre viteténk? És még szemünkre merik lobbantam, 
hogy mi rombolónk, pedig ha ez or.gyüléshez kötött remé
nyek meghiusulandanak, az egyedül az ellenpárt miatt törté
nik. Elhiszi ugyan szóló, hogy Csongrád is akar valami re
formot, például néhány vasutat, de azt is absolutislicus i- 
rányban akarja, mig mi alkotványos utón akarjuk.Ezek foly
tán indítványozza, hogy a’ horvát sérelemben működő vá- 
lasztványadja be munkálatát ’s Pest indítványa tárgyallassék.

S o m s i c h P. (Baranya k.) Tudja mint fájhat az, mi
dőn a’ szeretettel ölelt kedvencz eszmétől elültetünk, és azért 
az ellenzék jelen állását teljesen méltányolja. Azonban szomo
rú dolog, hogy e’ kedvenczeszmét még a’ többség ellené
ben is vitatják.— A’ programmi vádra azt mondja, nem i- 
g a z ,’s igen sajnálja— hogy— zsebjében nem lévén —  elő 
nem mutathatja a’vád alaptalanságát. Szabolcs az orsz.gyűlés 
eredvénytelenségétránk és a’ kormányra hárítaná. Ebben a’ 
kölcsönt megadjuk egymásnak. Szabolcs köveiét lovagiasb- 
nak tartja, semhogy valakit vádoljon, ki nincs jelen. Pestnek 
indítványát azon értelemben nem ellenzi, mikép egyes ad
minisztrátorok, vagy akár főispánok törvénytelenségei tá r
gyaltassanak, mert ezt sérehnűl fölpanaszolni minden egyes 
megyének joga van, de az egész rendszerről e’ leirat folytán 
szó sem lehet, mertha volt is sérelem, általa megszüntette- 
telt. Békés kikelt az ellen, hogy 30 megyének utasításában 
van az adminisztrátori sérelem: ő is panaszkodhatott volna, 
hogy ámbár 30 megye tisztán köszönő válasz feliratot kívánt, 
— mégis létévé azt az ellenzék. Ne feszegessük az utasítá
sokat. Egyébiránt ismétli, hogy a’ pesti indítványt a’ fönebbi 
értelemben elfogadja; de kívánja egyúttal, hogy a’ jelen le
irat által az uj rendszer iránti aggodalom megszűnvén, az e’ 
tárgyban kiküldött sérelmi választvány, mint szükségtelen—  
szüntettessék meg. (Folyt, köv.)

E 1 ő 1 e g e s. A’ febr. hó 1 Okén tartott főrendi országos 
ülésben az örökváltság tárgyában hozott válaszüzenet olvas
tatott és hitelesíttetett; a’ szerkezet csekély módosítások té
telével a’ rendi táblához átküldetni határoztatok. Ezután tár
gyalás alá vétettek és el is fogadtattak a’ következő rendi 
üzenetek, u. m. üzenet a’ mutatkozó in- ég elhárítására; a’ sé
relmek és kivánatok tárgyábani választvány kiküldetése iránt; 
gr. S c h m i d e g g  Kálmán, b. H o r e c z k y  A. és b. Bal- 
dacci A.nak az országgyűlésre meg nem lett hivatásuk kér
désében; a’ bányatörvénykönyvre kiadandó k. k. válasz sür- 
getését tárgyazó fölirat fölterjesztése iránl;’s végre a’ váguj- 
helyi prépost,ésPozsony városnak az országgyűlésre megnem 
lett jelenősök miatti megidéztetést javasló üzenet. —  A’ 
rendi tábla febr. 9. tanácskozványt tartott a’ k. k. leirat fölötti 
viták folytán; a’ lOki kerületi ülést pedig közbejött akadá
lyok miatt nem tarthaták meg.

B U D A P E S T I  NAPLÓ.
Az iparegylet köréből ismét egy, az iparos világra szerfö

lött üdvös hatással leendő jelenséget van szerencsénk köztudo
másra bocsátnunk. Szerencsénknek nevezzük azért, mert alig 
létezik tárgy,mellynek jobban örvendenénk, mint hasonló hala
dási lépéseknek a’ közipar mezején. Ugyanis az iparegylet erőszeti 
osztálya dr. A r e n s t e i n  elnöklete alatt minden hó első ’s utólsó 
szerdáján estve 6—7 óra közt tartandó társalgási cyclust nyitott 
az ipar ezer ág a i’s anyagai közelebb, népszerű, rövid ismerte
tésére minden érdeklettel ’s eztmull hó 19kén egy a’nagyobb su
lyok emelése ’s feladásánál különös előnnyel alkalmazható gép 
mintájánakbemutatása’smagyarázatával a’feltaláló*) kezdemeg, 
mit iparegyleti építészi ’s rajztanár Gl em b ayKároly érdekes 
előadása az építési anyagok ’s névszerint a’ tégla fölött követe, 
honnan aztán alkalmat vön magának a’ nemzeti múzeumnál ter- 
mészetosziályi derék őr S a d l e r  tanár, mint ki jelesen a’ tégla
anyag buvárlatával is már számos év óta foglalkodik , némelly 
útbaigazító,általányos megjegyzések léteiére, mellyeket igen szí
vesen hallánk a’ nagyérdemű tanártól. Folyó hó Okén (első szer-

*) Schiffkoru , eiősz a’ lánczhidtól-

dán ünnep volt) egy kőnyomdászi gép mulattatott be; mellyel 
folyton egyenes ’s végein egyforma távolságban egymástól álló 
körsugarakat vezethetni a’ központból—’s ismét S a d l e r  tanár 
értekezék t ) a ’ porczellánagyagu tégláról, 2) a’kövekről ’s e’ vé
gett a’ fóldisme legelső elemein kezdé magyarázatát, mellyet a’ 
szép számú hallgatóság feszült érdekkel mind végig hallgata. Az 
iparegylet szerencsét kívánhat magának a’nyereségmiatt,mellyel 
dr. Sadler urban tett, ki munkahalmozott órái közül egyet, szép 
ésdusreal-isméreteinek az iparos világgáliközlésére szánni szí
veskedett. A’ széles tudományi! tanár nem adhatott nagyobb a- 
jándokot az iparegyletnek, mellynek nem volt egyhamar üdvös!) 
gondolata hasonló társalgásnál.

És ipar ismét! Egy észt. lesz, hogy a' „pesti gép-épitő ’s 
vasöntó gyári társaság“ megalakult—a’ hengermalmi társaság
tól elváltán ’s önállólag egv saját részvényes testületben—’s ime 
évfordulatkor már dolgozni fog a’ nagyszerű gépgyár és vasön
töde uj, tetemes erővel, egy külön épületben. Az általvett eddigi 
műhelyeken most is szorgalmasan működik ’s örül az ember lelke 
hasonló fürgeség látásán. Szerződése szerint 10 ezer mázsáig 
szolgáltat vasöntvényeket a’ társaság a’ lánczhid-épitési igazga
tóságnak—’s most is már egy gépet készít B é csb e ! Kinek ideje 
engedi, szemlélje mega’ nagyszerű gyárt ’s mostani működésin 
is örvendhet, hát mégha majd a' készülőben levő műhelyek dol- 
gozandnak! A’társaság alaptőkéje 2(»o— 300 ezer pftra liatá- 
roztatott, mellyből részvények utján 17<> ezer már biztosítva 
van. Kívánatos, hogy a’ 300 ezer ft. minél hamarább irassék alá. 
Az uj társulatnak szabályait a’,Társalkodóban kozlendjük.

Szóljunk keveset a’ művészetről is. Marastoni festő akadé
miáját a’nemzet figyelmébe ajánlanunk olly szent kötelességünk, 
a’ miilyen buzgó vágyunk a’ művészet minden ágainak ’s e’ sze
rint a’festészetnek is hazánkban szi’árd megalapítása ’s terjesz
tése. Ki tagadná, hogy ezek a’műveltség, i/lés, polgárisodás ha
talmas, nélkülözhettem emellyűji?És mégis vannak elleneik, ma
goknak az arra hivatottaknak sorából! Fájdalom! ez tapasztala
tunk Marastoni festő akadémiájánál is. De daczára minden ár
mánynak, bátran előre nemeslelkü férfiú! te megtöréd a’görön
gyös utat’s érdemkoszoru nem fog elmaradni súlyos küzdelmid ’s 
fáradalmidtól. És ehez még, csak a’jégkeblű részvétlenség ne 
hervasztaná a’ zsenge virágot, mit müvészetparlaghazánkba ih
letéi.— Ismételve figyelmeztetjük a’nemzetet ez intézetre, melly 
nemcsak díszére válik, de szükségévé is lön hazánknak ’s mellyre 
ennélfogva nyitandó bőségszarujából szinte hogy pár éltető csep
pet jutasson , nem annyira mi, mint inkább a’ haza dísze ’s ha
ladása kívánja. —

Febr. 3kán esti órákban tartatott fővárosi leánynevelő inté— 
zetink egyik legjelesbikében— Mayerffynéében a’ dunaparton — 
válogatott vendégkoszoru jelenlétében egy kis hangverseny, főleg 
a’növendék lánykáknak nemesebb élvezető társalgásokba lassan- 
kinti vezetése végett; mert valamint az élet rendes folyamában e- 
lőforduló köznapi foglalkozásokra kell oktatás, úgy megkivánta- 
tik ollykor ollykor szoktatás a’ társaságos életmódhoz, az egykor 
sz badabb élvezetekhez is, a’jó nevelés szelleme sem hozván ma
gával, hogy a’ leánykák, minden ártatlan öröm, vigalom vagy 
mozgástól egészen megfosztottál! neveltessenek.

A’ „pesti nemzeti casino pénztári állodalma (tán állapota?) 
1847ki jan. tjétől dec. 31keig,“ szép díszlete ’s virágzására, va
lamint állandó szilárdságára mutat az intézetnek, mellynek rövid 
20 év után kamatozó tőkéji 47,808 pftra rúgnak! ezekből a’ fen
tebbi gép és vasöntőgyár részvénybe 10 ezer pftot fordita. Ide
számítván azonkívül némelly elmaradt tartozások öszszegét — 
18,200’s pénztári maradványul 3707 pftot,a’ casino mostani va
lóságos ’s reméllhető öszszes pénzértéke 69,716 pft! Czélját a’ 
társulat üdvösen nem teljesítheti, mint ha közhasznú vállalatainkat 
folyvást ápoló karjaival ölelendi, mit a’ nemzeti casinótól méltán 
ís várhatunk.^

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G O K .
S o m o g y iu eg y e  tanácskozás alá vétetett az ország- 

gyűlési tárgyakkal foglalkozó válaszlványnak múlt évi nov. 
25én tartott közgyűlési 4651  ik sz. a. véleményzés végett ki
adott k. k. előterjesztések fölötti azon jelentése, hogy a’ k. 
előterjesztések minden pontjaira nézve az anya utasítások
ban a’ megye ohajtásit tájékozó fő elvek ’s irány ki lévén je 
lölve a’ részletes utasítás csak akkor leend szükséges, midőn 
az ez értelemben munkálkodó országos és kerületi válaszl- 
ványok jelentéseiket beadandják,’s ehezképest követ uu. az 
orsz. választványi munkálatok rögtön megküldésére lenné
nek utasítandók. Melly vélemény elfogadtatván, orsz. követ 
urak oda utasittattak, hogy az orsz. és kerületi válaszlványok 
munkálatit rögtön szebes postán küldjék meg; ezzel kapcso
latban orsz. követ uu. megbizattak, —  hogy az országgyűlés 
minden iratait két példányban megszerezvén , azok koron
kénti megküldéséről gondoskodjanak.

Szinte országgyűlési utasítások végeit megbízott vá
lasztvány előterjesztő azon véleményét, hogy a’ magyar al
kotványos nemzet a’ dicsőn uralkodó házhoz csatlakozása ál
tal a’ birodalomhoz tartozó nemzetek irányában közös barát 
’s ellenségi viszonyán kívül semmi kormányzati egység alá 
nem jővén, valamint saját alkotványát és törvényit, úgy sa
ját kormányzati jogát is fentartotta. A’ hon alkolványa ’s ön- 
kormányzati joggyakorlata szerint a’ fejdelem személyében 
öszpontositott felségi jog a’ kormányzati kötelességtől elkü- 
lönittetvén, midőn amazt a’ nem zettönény szerint koroná
zott királyaira ruházta,ezt részben törvények által körülírva 
a’ végrehajtó hatalomra bízta, részben hatóságai által ön
maga gyakorolja. E’ saját kormányzati jogállapot az 1723.
2. és 1790: 10. törvényen kívül minden koronázáskor hittel 
erősittelett. Mind ezek ellenére azonban a’ nemzet saját kor
mányának függését önérdeke ’s jóllétének háttérbe szolálta
tása által kényteleniltetvén érezni, az 1790:10. törvény élet-



be léptelését a ’ lion teendőinek legfőbbikeül tekinti. —  Melly 
véleményben kifejtett nézeteket a’ kk. és rr .  sajátjokká tevén, 
országgyűlési követ uraknak utasításul adatni rendelték,hogy 
minden erélyes lépést elkövetvén, a1 törvényhozás minden 
tényezőit felhiván és szükség esetében az alkotványos bizto
sítékok eszközeit használván oda munkáljanak, hogy a ’ hon 
alkotványos kormánya az öszbirodalom kormányától függet
lenné tétetvén — az a ’ nemzet életének kifolyása legyen.To
vábbá a ’ nm. helytartótanácsnak az 1 7 2 3 :  1 0 2  és 1 7 9 0 :1 4  
törvényekben körülirt kormányzati hatásköre ’s tekintete visz- 
szaállittatván, a ’ birodalom kormányától függetlenné tétessék 
’s egyedül a ’ haza törvényei és nemzetgyűlés ellenébeni 
felelősség által korlátozhassák ’s ekként a ’ haza belügyeínek 
kormányzata az ország keblébe té tetvén ’s a ’ hon javát mel
lőző idegen érdek befolyásálul fölmentelvén, a ’ nemzet föl
virágzását és ez által az uralkodóház hatalma öregbítésé t esz
közölje .—  Szinte az országgyűlési választmány az I8 4 3 ik i  
4 és 5 törvény kiegészítéseid azon javaslatot terjesztő e l ő , 
hogy az idézett törvények által nemnemesekre kiterjesztett 
hir lokolhatás és h iv a ta lk ép es ség —  részint a ’ bir tok egye
netlen ’s majd minden megye szokásai szerint különböző adó 
terhelletései, részint a ’ hivatalra választási képességgel fel
ruházottak választási jo g  nélkülözése miatt nem idézvén elő a ’ 
kívánt eredvényt: miután a ’ h ivatalra választhalás képessé
ge magasb politikai jo g lépcsőze t  a ’ választási jo g n á l ,  az idé
zett törvények észtani következetessége követeli, hogy min
den megválasztott nem nemes egyszersmind választási jo g g a l  
ruháztassék fel. A’ bir tokolhatás törvényének kiegészítésé
nél ped ig  miután alkotmányunk szelleme szerint a ’ szabad 
birtok politikai joggyakorla t ta l volt öszszekölve, ’s törvény 
által lenne megállapittándó, hogy a ’ szabad birtok válasz
tási ’s tanácskozási k ép esség e t  a d jo n , ’s a ’ nemnemesek á l - ‘ 
tál bir t szabad b ir tokot aránytalanul terhelő adó kivetésére 
nézve kiegyenlítő o rszágos  intézkedés tétessék. Melly jav a s 
lat e lfogadta tván, országos követ uraknak országgyűlésen 
teendő előterjesztés végett utasításul adatni rendeltetett .

Országgyűlési követ urak  múlt évi decemb. l tő l  3ik sz. 
alatti jelentésükben tudósítják a ’ megyét, hogy időközben a’ 
sajtó, József nád o r-em lék ,  horvát viszonyok, követigazolás 
jővén tanácskozás alá, ezek érdem ében  országos és kerületi 
választványok küldettek ki, a ’ választóimat hat napi vitatkozás 
után az administratori rendszer,  horvátországi tar tom ánygyü- 
lés egyoldalú rendezése , részek viszsza nem csatoltatása, fő
leg a ’ kormánynak az 1 7 9 0 :  10. törvény ellenőrei nem füg
getlen állása kiemelésével ’s v égre  évenkinli országgyűlés ké
réssel nyert többséget.  Továbbá a ’ köz tehervise lés kerülvén 
szőnyegre, a ’ házi adó 2 9 — az orsz. pénz tá r  4 2  szótöbbséget 
nyert,  a ’ hadi adó elvállalása p ed ig  15 szó k isebbségben m a
radt. Megküldik egyszersmind az országgyűlési röpivek 3 0 ,  
36 ik  számait. Melly jelentésből értesülvén a ’ kk. é s r r . ,  hogy 
az, orsz. pénztár nagyobb többségnek örvend, minisem a ’ házi 
adó; bár mennyire  óhajtanák a ’ hon anyagi előmenetelének 
eszközeit hozzájárulásukkal is gyarapítani, azt azonban m in
denkor a ’ hon szaggatott érdekeinek egyesítése alapján kíván
ják eszközleni: mihezképest úgy lévén meggyőződve, hogy a ’ 
hon első kötelességé a ’ hazai belélet terheinek megosztása, ’s 
csak ennek alapján reméllhetö az orsz. pénztár által előidézletni 
kívánt anyagi jóllét, követ u rakat oda ulasitni kívánták, hogy 
előbb a ’ házi pénztár megoszlásán munkálkodjanak;’s csak 
ennek életbeléptetése esetén ’s egyedül ennek alapján , mint 
melly nemcsak megyei belszerkezeliinknek, de alkotványos 
nemzeti létünknek is főbiztositéka, járuljanak az orsz. pénz tá r
hoz; mellyutasitásnak p á r to lá sá ra  az ország minden hatóságai 
körlevél által felhivatni ren d e l te t lek .—

Ugyan országgyűlési követ urak műit évi decemb. 21 ről 
4ik sz. alatti jelentésükben ludósilják a ’ megyét, hogy a ’ m. 
főrendek sem az országgyűlési ú jság ,sem  a ’válaszföliratiránti 
üzenetét a ’ kk. é s r r .n ek  el nem fogadták,azon okból tehát,hogy 
a ’ kiindulási pont ’s irány különbözvén ’s elvek lévén ellentét
ben, a ’ két táb la  közli egyesülés iránt remény sem leh e t— e ’ 
válaszfölirat a ’ kk. és rr .  részéről leiéleteit ', 'egyszersmind a’ 
sérelmek öszszeszedésére választván}- neveztetett; ő fe lségé
nek pedig a ’ nemzet nyelve iránt tannsilott atyai ha jlam aért

köszönetét tolmácsoló táblai határozat rendelte tett .—  Végre 
megküldik az országos iratok röpiveit . Melly jelentésben kö
rülirt szilárdságát az alsó táblának a ’ kk. és rr .  méltányos el
ismeréssel sajátjokká tevén’s követ urak illy szellembeni e ljárá
sát helyeselvén, továbbra  is utasításul adni kívánták országos 
követ uraknak, hogy a ’ két tábla közölt minden, ügyben óhaj
tott egyetértést csak ott lehetvén üdvösen elérni, hol a ’ kiin
dulásban elvkülönbség nem létezik, jövőre  is mind azon alka
lommal, hol elvek feláldozása nélkül a ’ két tábla közötti ki
egyenlítés alkudozás utján nem reméllhetö, az alsó táblának 
hasonló szellembeni eljárásához csatlakozzanak. Sőt a’ kk. és 
r r .  bárm ennyire  éreznék a ’ kor parancsolta szükségeknek —  
hasonló törvények általi elintézését, üdvösbnek látják a ’ h a 
ladási rem ényeket is jobb időkre halasztani, minisem azokat 
alkotványos elvek áldozatával ’s absolutisticus iránybani h a 
ladás árán  megvásárolni: mihezképest követ urakat oda u ta 
sítani rende l ték ,hogy  magokat az országgyűlés s ik e r -k e re sé 
sétől e lkapatni nem engedve azon legyenek, hogy inkább e -  
redvény nélkül oszoljék el az országgyűlés,  mintsem a ’ nemzet 
függetlenségét ’s alkotványos állását anyagi jólléttel kecseg 
tető, de alkotványos elveket áldozó törvények által a láása tn i  
engedjék. Melly utasítás p ár to lásá ra  a ’ hon hatóságai körlevél 
által fölhivatni egyszersmind jelen gyűlés alatt hozott kovet-  
ulasitó végzések követ uraknak sebes postán felküldetni r e n 
deltettek.

Hírlapi tudósítás nyomán figyelmeztetvén a ’ kk. és rr .  
hogy a ’ Helvelziábol menekült jesuilák B é c s b e n ‘ p á r t 
fogásra  találván, részükre iskolanyitás terveztetik. Melly fi
gyelmeztetésből a ’ kk. és rr .  m. közelség tekintetéből a g g o 
dalmat merítvén, országgyűlési követ uraknak feladni kíván
ták, hogy a ’ jelen állapot fentartását ’s tö rvény általi biztosí
tását indítványozzák.

Zabolcsmegye közönsége a ’ Moldvában és Bukovinában 
lakó m agyarok letelepítését eszközlendő honosítási tö rvény- 
javaslatot eszközölvén, annak p á r to lá sá ra  a ’ megyét felhija. 
Melly javaslatból egyedül a ’ csángó magyarok iránti előadás 
fogadtatván el pártolta tás végett ,országgyűlési követ uraknak 
e ’ végzéssel együtt kiadatni rendeltetett .

K Ü L F Ö L D .
AMERIKA. A’ washingtoni korm ány e lhatározá Seolt 

tábornoknak, a ’ közte ’s alvezérei közt támadt egyenetlensé
gek miatt, viszszahivalását á llomásáról ’s ezen rendszabályt a’ 
többi, ugyanazon vil longásba bonyolult főbb tisztre is k iter
jesztendő R angsorozat szerint Butler vezérőrnagy következ
nék a ’ főparancsnokságban. Egy más tudósítás szerint Taylor 
tábornok  van az említett állomásra rendeltetve,

PORTUGÁLIA. A’ követkamra folyvást kiegészittetlen. 
Costa Cabral vonakodik a ’ párizsi követséget elfogadni, —  
mert párt ja  e rősségénél lögvást ismét a ’ korm ányra  ju th a -  
tást reméli.  Beira  ta r tom ányban  nagyszámú gueri l lacsapat 
mutatkozott ’s had-osztályok küldettek ki ellene. L issab o n -  
b an jan .  8kán  állítólag egy katonai lázongás támadt, melly- 
nek oka szab ad ság ra  bocsátás m eg tagadása  volt.

Folyó esztendei jan. 19keig  ter jedő tudósítások szomo
rú rajzát adják ez ország- p o l  i t i k . a  i é le tének .—  12keig  
a ’ cőrlés  naponkint e lha la sz ta ték , mivel m ég  folyvást hi
ányzott a ’ tagok megkivánlató száma. Végül elhatározók a ’ 
je lenvolt követek az előmunkálati ügyeket kevesebb számú 
tagokkal is ,  mint mennyit a ’ törvény kíván , megkezdeni. 
Mindazáltal a ’ trónbeszéd , fölölti vitatkozásba csak akkor 
szándékoztak bocsátkozni, midőn legalább 7 2  követ lesz j e 
len. Magában az országban rab lás  és gyilkolás volt n a p ire n 
den. Saldanha marsai helyébe de F ran co s  báró  neveztetett 
hadminiszterré  ’s Costa Cabral a ’ párizsi követi állomásra 
májusnál előbb nem menend —  addig  tehát elég ideje »van 
fondorkodásra ,  meljynek következtében m ég tán nem is fog 
menni Párizsba.. ]

SPANVÖLORSZÁG. A’ co n g re s su s - tö b b ség ,  mint lát
szik el fogja a ’ Salamancaféle ügyet ejteni, m ert ha ez folya
matba j ő ,  akkor nem lesz vége  a ’ sok nyilványos b o trány
nak, miután a ’ volt pénzügyminiszterre  hárított  vádak csak 
egy tagját képezik az elődei által elkövetett vétség lánczola t-  

I nak. Narvaez tábornok egyébiránt új r a  kijelenté a ’ co n g re s -

20ik szám. É R T E S í f  Ö.

susban, miszerint a ’ kormány Salamanca ügyében sem le
gesen \isclendi magát.  —  Számos carlis lapárli , kik Pavia 
lábornok-hirdetle  bocsánat következtében a ’ hatóságoknál 
jelentkeztek, mint más bűntények okozóji, kivégeztettek. A ’ 
cataloniai levelek ez ellen erősen kikelnek.

ANGLIA.Sir Franklin fö lkeresésére m ár két hajó béreltetet 
Parancsnokaid e’ vállalatnak a ’ kitűnő tulajdonú kapitány sir 
James Clark Ross, unokája a ’ szinte h ires  éjszaki sarkutazó 
kapitány sir John Rossnak, választatott —  előbbi mintegy 
négy év előtt tért egy sarkutazásról viszsza.

Nov. 2 6 k a i jó  reményfoki tudósítások szerint 5 katona
tiszt a ’ 7 3 .  ezredből, kik könnyelműen a’ brill táborból e ltá
voztak, a ’ kafferektől megtámadtatván, agyonverettek ’s ke
gyetlenül megcsonkittattak. Som erse t e z red es , ki bajtársa i 
megboszulása végett  egy p o r iázásra  vállalkozott, a ’ kaffe- 
reket megtámadta, 2 3  emberüket m e g ö l t e ’s I8 k án  a ’ Key 
folyón kelt át, további üldözésükül.

Manchester városban jan. 28kán a ’ szabadkereskedési 
csarnokban egy nagy lakoma tartatott , előbb a ’gabnatörv. el
leni társulatot képviselt parliamenti tagok választatásának 
megünneplésére.Tizenkét asztal, mellyek mindegyikénél 12 0  
személy vehete részt, tölté be a ’ nagy terem alsó részét,  mig 
a ’ karzatok szinte zsúfolásig tömve valának; egészben véve 
mintegy 3 ezer személy volt je len— majd mindnyájan a’kö- 
zép osztályból. Az elnökséget Wilson vezette ’s a ’ jelenvolt 
parliamenti tagok közt valának: Cobden,Gibson, Bright,B ro-  
therton, Henry, Thomson ezredes, Heywood, E w a r t ,  dr. 
BoNvring és mások. Előlülő terjedelmesen szólt a ’ gyülekezet 
c z é l já ró l , melly a’ fenebb említetten k ívü l, egyszersmind 
nyilatkozás a’ kereskedési szabadság mellett általányosan. 
Valamint tehát kimondá véleményét,  miszerint Russell lo rd 
nak kötelessége a ’ gabnatörvényeket m ég  a ’ hátralevő rövid 
törvényes létezési időre sem léptetni éle tbe, úgy nyilvá- 
nyilá, mikép a ’ kereskedési szabadság hívei, kiknek leg é r te l -  
mesb képviselőji a’ gyülekezetben je len  vannak ,  e lha tároz- 
vák egész eréllyel odamunkálni, hogy a ’ hajózási törvények 
is megszüntessenek , ’s hogy a ’ nyugatindiaí termesztők e -  
gyedáruságának vége szakadjon. Wilson ur a ’ királynőért 
emelt pohara t ,  mit m ég  öt áldomás követe ’s ezekből a ’ gyü
lekezet legjelentékesb férílai alkalmat vőnek m agoknak,hosz- 
szas beszédekbeni kiemelésére a’ szabad kereskedés é rd e 
keinek, nemcsak, hanem a’ fontosabb napi kérdések ’s n é v -  
szerint a’ hazavédelem és zsidó-fölszabaditási ügy körüli fel
v ilágosításokra is. Cobden ur az állandó sergek  megszünte
tése mellett beszélt,’s kijelenté,miszerint őt a ’mostani hadilár
ma nagyon szomorilja. Mindig azt reméllle, úgymond, mikép 
a ’ szabad kereskedés egyik legjobb e redvénye:közbéke-sz i-  
lá rdu lásleend .É sm ost,  egy rövid év után hogy újabb b ékeke-  
zességet nyertek, W ellington herczeg, kinek egyik lába m ár 
a ’ s írban, előlép ’s a ’ kezet, melly m ár  kardot forgatni nem 
bir ,  egy levélírásra  használja, melly két szomszéd nagy nem
zet szunnyadó ellenséges előítéleteit újra föléleszti. Szónok 
a ’ francziákal nagyon dicséré, ’s a ’mostani h áború  a g g o d a l
m akat azon üres  félelemhez egy orosz kiszállástól hasonlitá, 
melly évek előtt tollat ragad ta to t t  vele, különbentán egész é -  
letében sem leendett más m in teg y  iparkodó kereskedő. Ö - 
vék— az adózók dolga e lha tá rozn i: vájjon m egengedjék  é , 
hogy m ég  több vörös és kék kabátos em ber (ka tona)  egy 
az ő véleménye szerint hasztalan életet henyeségben töltsön? 
Állilá, hogy jóllehet a ’ közvélemény nem egészen mellette 
nyilatkozik,mégis bizonyosan tudja, hogy a ’ yo rksh ire iW est-  
Riding , hogy Lancashire , London , E dinburg  , Glasgow 
az ő véleményében osztoznak! (zajos tetszés.)  „F igye lm ez
tetem honfitársimat, úgymond beszéde végén, álljanak ellen 
minden kisértetnek, nehogy azt higyék elveink után elleneink, 
hogy mi nem vagyunk őszinték reformainkban ’s ezek csak 
kelepcze más népek számára. Ne legyünk tü re lm e tlen ek , 
ha más nemzetek csak lassan követik az angol példákat.  Mi a ’ 
szabad kereskedésből v ilágbéke—hírnököt akarunk csinálni. 
Midőn az olajfa- csemetét ültettük, nem remélltük, hogy a -  
zonnal dús gyümölcsöket aratunk belőle; de remélltük, hogy 
a’ gyümölcsök m aga  idején e ljőnek, ’s isten segedelmivel 
m eg  is fognak azok egykor érn i .“

1848.
M e g h í v á s  a ' m a g y a r  k e r e s k e d e l m i  t á r s a s á g  k ö z g y ű l é s é r e .

Szerencséje van alulirt választványnak jelenteni, miszerint a ’ magyar kereskedelmi-tár
saságnak évenkinti rendes közgyűlése az idén martius hó I8kán fog tartatni délután 5 órakor 
az Iparegyesület szállásán, Ujvilág-utczai Ilkeyféle 365. sz. alatti házban, mellyre a ’ tcz. rész
vényesek tisztelettel meghivatnak azon szíves kérés kijelentése mellett: méltőztassanak részvé
nyeiket az alapszabályok 44. § a  értelmében vagy előre a ’ társaság pénztári hivatalánál le tenni, 
vagy a; közgyűlés szine előtt felmutatni. Tárgyai a’ közgyűlésnek következők : 

a )  jelentés a ’ társaság munkálatairól; 
h )  a’ lefolyt évi mérleg előterjesztése;
e )  az osztalék meghatározása.

Kelt P e s t e n ,  február Tón 1848. Ä  magyar kfreskedelmi társaság viilaszlwhiya.2-3

I) u n a v i zá l  Iás : Budán , febr. lökén 4' 5" 0' * az 0 fölölt. 
a ttn  e r - K á r o l y i '  betűivel, uri-utcza 4 5 3 . szám.

napjától 3 vagy (j következő esztendőre marlins 
lió l2dik (tizenkettedikén) a  tiszttartóságban, 
szokott reggeli órákban tartandó közárverés ut
ján a ’ többet Ígérőnek bérbe fog a d a tn i— Vál
lalkozni kívánók értekezhetnek1 e’ haszonbérlet 
kikötései iránt,  az adonvi tiszttartói hivatallal.

2— 3

7 V e n d é g f o g a d ó  b é r b e a d á s a .
' Ts. Fejérmegyében,Budáról 1<-felé az esze- 1 

ki pos lau to n , 4 postaállomásra fekvő . Adony : 
mvárosban, az úgynevezett „Szarvas“  vendég
lő, a ’ hozzá egy tagban tartozó 42 hold jó mi- . 
nőségii földekkel és négy hold kaszálóréttel. az I 
urasági italok méretési jogával f. évi szt.György I

l i s z t é  t,felszólít tatnak tehát más izraelita köz
ségek is, mellyek ezen pesachlisztből venni kí
vánnak, hogy ezen kívánságukat annak idejében 
vagy a’ malom-igazgatóságnál,  vagy ezen m a
lom legközelebb izraelita liszlárusainál je lent- 

1 sék. Az i g a z g a t ó s á g .  2 —2

P e s t i  J ó / . s e f ' - h e n g e r m a l o i n .

Miután a ’ pesti hengermalom, miként több 
év óta, úgy az idén is a’pesti óbudai és más izra
elita községek számára a’ most nevezett közsé
gek különös felügyelése alatt készít p e s a c h -

Szerkes
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n héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden ízben egyegy i\en. Llőíizethetni helyben a’ szer- 
tülaidonosnal úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kivan 

néldánvok iránt csunán a’ bécsi cs. fónostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán kozöltetik.
Megjelenik minden 
kesztó ’s kiadó .1 „

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. fópostahivatal utján

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Kinevezések, és előlép- 
léptetésck. O r s z á g g y ű l é s :  kerületi tanácskozások a’ városrende
zési választványi munkálat, ’s a’ jan. 30ki k. k. leirat fölött Országos 
hitelesítése a’ kerületi határzatuak a’ fólirás tárgyában; elólcges.)

Kü 1 fő ld. (Olaszország.)
Ér t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Ő es. ’s ap. kir. felsége az egri főkáptalanban L é v a y Sán

dort nagy préposttá és T h a s s y  Miklóst pankotai főesperest- 
té;—a’ kassai székes egyházban K o 11 a r c s i k Istvánt őrka
nonokká, S z o l c s á n y i  Ádámot székesegyházi főesperessé; — 
végre a’ szepesi székesegyházbanK ézmarszkyKománt ut ói — 
só kanonokká kegyelmesen kinevezni méltóztatott.

A’ nm. magy. kir. udv. kamra az ürességbe jött lévárdi 
(Grosschützen) kir. harminczadosiállomásra S c h o p f  Ignácz 
nádkuti harminczadosi; és a’magyarfalvi (Ungereigen) harmin
czadosi ellenőrségre T 6 1 h János sopronyi harminczadhivatal- 
beli írnokot; ’s végre a’ pesti harminczadhivatalnál L a n g e r  A- 
dolf ottani harmínczadkezelési gyakornokot és V i n k i e r  János 
brocskai harminczad-felügyelőt a’ pesti harminczadnál rendes 
hivatalirnokokká nevezte ki.—Az iglói kir. sóhivatalnál üresség
be jöttsómázsamesteri állomásra pedig K a s te ni János eddi
gi mázsáló érdemesittetett.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
47ik k e r ü l e t i  ü lés, febr. Íjén. Elnökök: gr. And- 

rássy Manó (Torna), Bory Pál (Hont); jegyző: Szentkirályi 
Móricz; tárgy: sz. kir. városok rendezése. Gr. An dr ás s y  M. 
elnök: Méltóztassanak a’ városi munkálat 21 ik §a fölött a’ ta
nácskozást tovább folytatni.

Róni  s S, (Szabolcs): A’ megyei követek aggodalmát 
a’ munkálat 21 .§sa b) pontjára nézve a’ városi követek kí
vánságával úgy látja megegyeztethetőnek,—  ha a’ b) pont 
meghagyatik és utána az tétetik: hogy „azon nemesek, kik 
a’városbanletelepedtek,mindenkeresetrenézve városihatóság 
alá tartoznak.“—  Ezen módosítást többen kívánták elfogad
ni. —  01 g y a y (Pozsonyin.) a’ szabolcsi indítvány szerint az 
olly nemes, ki a’ városban lakik, de nem telepedett’s a’ me
gyében birtoka nincs, a’ városi hatóság alá esnék. Szóló a’ 
territoriális hatóságnak szükségét büntető és rendőri tekin
tetben átlátta, de magánjogi tekintetben nem tudja megfogni, 
hogy miért kellene a’ hatóságot megváltoztatni; mert igya’ 
városi bíróság alá tartozó nemesnek fenmaradna joga a’me
gyében is. —  S i m o n  (Sopronym) nem akarja a’ nemeseket 
a’ városi hatóságnak alávetni, mert úgy azok elvesztenék ér
deküket a’ megyei bírák választása iránt. —  Szent k i  r á — 
iyíM.: A’ nemesnek a’ megyében gyakorolt joga a’születés
ből származik, a’ városban gyakorolt jogot pedig a’ qualiü- 
catio adja. Igaz ugyan — mond szóló —  hogy anomalia az, 
hogy a’ megyéhez nem tartozó nemes befoly a’ megyei bí
rák választásába, de ezen nem könnyű segíteni; azonban ezt 
az élet ki fogja egyenlíteni, mint kifogja egyenlitni azon ano
máliát is, melly a’ váltótörvényeknek azősiség eltörlésése e- 
lőtt lett hozatalából eredeti. —  P a c z o 1 a y (Hont) továbbá 
is kívánja, mint tegnapi előadásában, hogy a’ nemesek a’vá- 
rosi hatóság alá ne vettessenek, vagy ha igen,akkor szün
tessék meg minden befolyásuk a’ megyékre. —  J a g a s i c s  
(Esztergám) Pozsonymegye követének indítványát pártolván, 
a’ nemeseket magánjogi tekintetben a’ városi hatóság alól ki
vétetni kivánja;mert ha a’ nemesség a’városi hatóság alá vet
tetnék, megúsztatnék azon jogától,miszerint biráját önmaga 
választja.Ha a’nemesekneka’v.batóság alá leendő vetésével a’ 
territoriális hatóság épségben tartását akarták a’ t. rr. elérni, 
akkor nem kellettvolna az udvartelkeket,megyeházakat ’s ide
gen tisztviselőket sem kivenni, mellyszinle a’ territoriális ható
ság elvének épségét csonkítja meg. B ó n i s (Szaboles).-Szó- 
ló úgy hiszi, hogy ha az ő indítványa elfogadtatik, akkor a1 
nemes nem fog megúsztatni jogától; mert azon, ki városi 
polgár akar lenni, semmi igaztalanság sem történik az 
által. A s z t a l o s  P. (Mármaros) : A’ nemeseket minden te
kintetben a’ városi hatóság alá akarja vetni, azon különbség
gel,hogy a’ bírák választásában minden nemesnek befolyás 
engedtessék. K e n d e  Zs. (Szatmárm.): Pozsonymegye in
dítványát pártolja. S z ő n y e i  (Lőcse): A’ szabolcsi indít
ványt kívánja elfogadtatni. S z i n t a y (Bereg) : A’ hoszszas 
vitatkozások kikerülése tekintetéből a’ közelebb előterjesz
tett szabolcsi indítványhoz, melly mind a’ két véleményt e- 
gyesíti, örömest járultam volna; azonban újabban föleleve- 
nittetvén azon kérdés, hogy a’ városi hatóság bíráskodásá
nak a’ város keblében lakó, de ingatlan vagyont a’város te
rületén kívül is biró nemest czélszerű és igazságos é alávet
ni: szükségesnek tartottam nézeteimet utasításommal egybe
hangzóig  kijelenteni és megjegyezni,mikintjelen pillanatban, 
midőn a’ belrendezés által a’ város beléleténekegyes részeit 
le akarjuk tenni, a’ város beléletébe mindazon eszméket át

kell ültetni, mellyek a’ polgári szabadság kifejlődésére mul- 
hatlanul szükségesek. Én részemről minden reform-kérdés
nél jelen körülményink között két tőeszmét reményiek való
sítani, jelesen: hogy a’ hon minden lakóinak érdekei szoro
sabban egyesillessenek, és hogy a’ törvény előtti egyenlőség 
ne csak puszta szavakban, de a’ közéletben is alkalmaztas
sák. Ezen két főeszmét mulhatlanul szükségesnek látván szó
ló a’ városokban létesíteni, nemcsak a’ városokra, de magára 
az álladalomra nézve iskárosnak tartja,ha mégjelen rendelke
zés után is marad a’ város keblében ollyan osztály, melly a- 
zon esetben, midőn városi lakost vagy polgárt megkárosít, 
megbecstelenit, vagy rajta hatalmaskodást követ el, a’ vá
rosi bíráskodást kikerülhetné; mert ezen megkülönböz
tetés által először a’ vagyonos és vagyontalan nemes közölt 
törvényinkben isméretlen különbség tétetvén, ez a’ város 
minden rendű lakosainak egy érdekbe leendő olvadhatását 
gátolná, egyszersmind a’ szükséges egységet, mellyből jö
vőre alkotványos erő fejlődhetnék, megzavarván, magának 
a’városi bíráskodásnak gyengülését is maga után húzná; mert 
a’ városi bíróság, mellynek feladata a’ városi lakosok vagyon 
és személybátorsága fölött őrködni, nem bírna igazságot szol
gáltatni azok ellen, kik a’város keblében városi lakostbecs- 
telenitéssel, kártétellel, vagy hatalmaskodással megsérteni bá
torkodtak. De továbbá az igazsággal sem lehet öszszeegyez- 
tetni— mond szóló— hogy az, ki becstelenités, hatalmaskodás 
vagy kártétel eseteiben városi lakost városi bíróság előtt meg
kereshet, ’s igy magának rögtön igazságot szolgáltathat, ’s 
ez által a’ városi bíráskodás jótékonyságában részesül: ha
sonló általa elkövetendő esetekben a’ városi bíráskodás alól 
csak azért, mert a’ város határain kívül ingatlan vagyonnal 
bir, kivétessék; ez ellenkezik a’ törvényelőtti egyenlőség esz
méjével,’s ezen intézkedés nemcsak nemes és nemes közt, de 
az öszszes polgárok közt is káros hatással lenne. Ugyanazért 
szóló a’városok viszszás és erőtlen állapotának okaitleginkább 
abban találván, hogy eddig a’ keblükben lakó különböző osz
tályok személyes cselekvényei fölött bíráskodni nem birt elég 
erővel és képességgel: kívánja, hogy a’ tárgyalás alatti 21. §. 
b) pontja helyett a’ királyi előadások mellékletében kijelentett 
törvény előtti egyenlőség eszméje fogadtassák el,’s a’vagyo
nos és nemvagyonos nemesek között különbség nem tétetvén, 
a’ város területén városi lakos ellen elkövetett hatalmaskodás, 
kártétel vagy becstelenités eseteiben is bárki ellen a’ városi 
bíróság ítélhessen.

B a b a r c z y  (Csongrád): Rendőri tekintetben aláveti 
a’ nemeseket a’ városi bíróságnak, de büntetti tekintetben 
nem kívánja, mert ezen esetekben rögtön intézkedés szük
sége nem áll elő;’s azért a’büntetőtörvénykönyv elkészüléséig 
a’ fönálló szokást akarja megtartatni. Minthogy azonban e- 
zen kivánatától a’ többség által elültetett, ’s most az a’ kér
dés , hogy vájjon magánjogi tekintetben ítéljen é a’ városi 
bíróság a’ nemesek fölött: szóló azon véleményben van,hogy 
ezen kérdésnek illy mellesleges eldöntetése nem szükséges; 
mert azáltal a’nemességnek az 1:9. által biztosított kiváltsága 
sértve van, mert önmaga választotta biráktól kellene függe- 
nie. Szóló e’ kérdésben a’ viszonosság elvét kívánja bizto
sítani. A’ pozsonyi indítvány mellett szavaz. 0 1 g y a y T.(Po
zsonyin.) Minthogy sokan, kik reá hivatkoztak, azon véle
ményben vannak, mintha ő a’ nemeseket minden tekintetben 
ki akarná a’ városi bíráskodás alól venni: bővebb fölvilá- 
gosilás tekintetéből kijelenti, hogy neki a’ 21. §. a), c) és d) 
pontjai ellen semmi kifogása nincsen, és csak a’ b) pontot kí
vánta kihagyatni; egyébiránt a’ birtokos és birtoktalan ne
mes köztsemmi különbséget nem akar tétetni. Sz e n t i v á n  yi 
(Gömör). Szóló Szabolcsmegye követének indítványát, mi
szerint a’ nemesek minden tekintetben a’ városi hatóság alá 
vettessenek, a’ megyei birtokot kivéve, pártolja. Hontmegye 
követének, ki a’ megyékre azért nem kíván anomáliát fen- 
hagyatni, mert azok az alkolvány hasisai, azt mondja szóló: 
hogy az alkotvány hasisát a’ municipiumok képezik, ’s ha a’ 
városok tökéletesen azokká lesznek, épen olly hasisai lesznek 
az alkolványnak mint a’ megyék. Azokat, kik a’ nemeseket 
nem akarják a’városi hatóság alávetni,figyelmezteti az l840 : 
2 2 .tczikkre, melly már tettlegesen aláveti a’ nemes keres
kedőket nemcsak városi, de szab. községi bíróságoknak is, 
mellyek bírósági hatásköre még a’ község területén kívül fek
vő javakra is kiterjednek.

T o r m á s s y  (Békesm.): Hogy azon esetben, ha a’ bir
toktalan nemesek egészen a’ városok területi hatósága alá 
adatnak, ezeknek a’ megyei körben leendő részvétükre nézve, 
fog némi anomaliatámadni, ezt elismerem. És az anomáliára 
nézve nem érthetek egyet Hont követével; hogy ha már lenni

kell anomáliának, inkább kis városi körben legyen az, mint a’ 
megyeiben.Én az anomáliát mindenképen bajnak tekintem;van 
azonban benne azon jó, hogy önként fölmerül belőle a’ kitisz
tázás és további intézkedés szüksége. így például nem ano
malia é az is, hogy a’ nemnemesek most már fekvő nemesi 
vagyont bírhatnak, a’ legmagasb hivatalokra eljuthatnak, és 
megyei körben mégsem gyakorolhatnak választói jogot? De 
ki nem látja, hogy ebből okvetetlenül következni fog a’ me
gyei választói jogalapjának szélesebbé tétele.így lesz ez a’ 
kérdéses esetre nézve is. — Mi a’ vitatkozás alatti szerkezetet 
illeti: szóló nem tartja elegendőnek a’ területi hatóság elvét 
csupán kimondani, hanem azt következetesen alkalmazni is ki- 
vánja. Hogy előre kimondva legyen: mikint a’ városok terü
leti hatósága csak azokat érdekli, kik ott állandóan letelepül
tek; ez nagyon rendén van, valamint tisztán látom annak is okát, 
hogy a’ városok határán kívül ingatlan vagyonnal biró neme
sek mindazon perekre nézve, mik azon vagyonokiránt támad
hatnának, kivétessenek a’ városi hatóság alól, mértebben vi
szonosság is lesz; hasonló esetben a’ városi polgárok is nem 
más, mint a’ megyei bíróság elibe fogván tartozni, és mivel 
más tekintet alá jönnének a’ személyes és ismét más alá a’ 
vagyoni ügyek. De hogy akkor, midőn a’ városon kívül va
gyonnal nem biró nemesekre nézve kimondatni szándékoltat- 
nék, hogy ók hatalmaskodási és becsületsértési esetekben is 
a’ városi hatóság alá tartozzanak, hogy akkor— mond szóló, 
a’ város határán kívül fekvó vagyonnal bírókra nézve különb
ség tétessék.-ennek semmi más okát nem képzelhetni fenforog- 
hatónak mint azt,hogy ők birtokosak,ez pedig szóló előtt nem 
elegendő ok a’ különböztetésre. Sokkal tisztábban állna a’ do
log, ha inkább az mondatnék ki, hogy rendőri eseteken kívül 
általában minden nemesek kivétetnek a’ városi hatóság alól, 
mintha a’ mostani szerkezet marad; mert ezen szerkezet mel
lett magok a’ nemesek közt subdivisiókat teszünk, és az igaz
ság-kiszolgáltatásra nézve egy ujés szükség-nélküli kűlön- 
böztetést állítunk fe l, holott különben czélzatunk az lenne, 
hogy az eddigi különbözéseket is kevesítsük. Szólót sokkal 
inkább kielégíti e’ részben a’ kir. előadások melléklete, mint 
a’ küldötlségi szerkezet; mert amazt igazságosabbnak és kö
vetkezetesnek találja. Mirenézve fölszólítja a’ rendeket, hogy 
a’ kérdéses b) pontot az egyenlőség és félreismert szükség 
alapján módosítsák, azon melléklet szerint,’s általában min
den nemes, hatalmaskodási és becsületsértési esetekben, 
hat .  i. ezek városi lakosok ellen követtettek el, vettessék 
a’ városi bíróság alá. A’ mai napra 1 órára elegyes ülés lé
vén kitűzve, a’ további tanácskozás a’ következő ülésre ha- 
lasztatott.—

48dik kerül ,  ü l é s  (folytatása). A s z t a l o s  (Márma
ros). Arról van kérdés, vájjon a’ megyei szerkezet, ez ezred éves 
institutio, szabadságunk palládiuma alakitassék é át? Nincs é te
hát okunké’fontos alkotvány-veszélyeztető pillanatban az inge
rültségre? Mi ma vesztettünk, de van párt, mellynek vesztesége 
is nyereség, mert jutalmaztatik, holott mi a’ töviskoszorun kívül 
egyéb jutalomra sem számíthatunk. Vagy jött é valamikor csak 
egy is a’ conservativekből sorainkba át?  Azt vitatják ellenfe
leink, hogy az országnak többé nincs aggodalma: de kérdi szóló: 
e’ követi tábla a’ nemzet é, hogy igy beszélhessen, midőn 30 
megye aggódik és utasításul adja követeinek az adm. rendszer 
sérelmességét. Az idő megmutatja: kivesztett e’ mesterséges 
többséggel. Nyugalom—nekünk csak a’ sírban kell, mi életet o- 
hajtunk, azért eredvény ért küzdünk, de inkább oszoljon ered- 
vénytelenül el az országgyűlés, mintsem absolutisticus irányban 
alkottassanak törvények. Mit ér a’ nyugalom, mit a’ béke, mert 
hisz van é 1791 .óta törvény, melly a’ nemzetnek kedvezett volna? 
minket mindig a’czifra békés politika vezetett jégre. Szóló leg
jobban szereti az egyenes utat,azért kívánja, hogy a’ sérelmi vá- 
lasztvány adja be munkálatát. P á z m án d y D. (Komáromm.) 
Meglepő ugyan e’ többség, melly 12 óra alatt igy öszszealakit- 
tathatott; de hisz illy jeleneteket Magyarországban, mint ezelőtt, 
ezutánis várhatunk— azért nem is e’többség lepte meg őt, ha
nem az, hogy midőn az ellenzék loyalis térre lép , onnan a’ con- 
servativek által folyvást leszorittatunk. A’ válaszfölirat loyalitá- 
sát még a’ másik tábla is megismeré: de a’conservativeknek job
ban tetszett a’ letétel. Midőn Gömör követét pártolók a’jelen kor
mánynak alkalmat nyújtandók a’ kiegyenlítésre, a’ conservati
vely e’loyalisabb térről leszoritának,’s ez úttal Csongrád és Ba
ranya az adminisztrátori sérelmet szeretnék amúgy mellékesen 
eldöntöttnek hinni; ha ezt ők maguk jobban megfontolandják, 
lehetlennek kell ismerniük. Múltkor választvány küldetett ki a’ 
sérelem megvizsgálására, s most hogy ennek munkálata szük
ségtelenül félredobassék, a’ legképtelenebb kívánat. Sopronya’ 
válaszföliratkor nem ismeré sérelemnek az adminisztrátori rend
szert, most utasításánál fogva sérelem, és mégis Beregre sza
vazott. Elhiszi szóló Soprony követének e’ meggyőződését, de 
egyszersmind tudja, hogy utasítása szellemében a’ dolog lénye
gére nem szavazott.—Egyébiránt vannak olly váratlan pillana
tok az országgyűlésen,midőn a’tanácskozást folytatni nem taná
csos,illyen a’jelen pillanat, minélfogva indítványozza,hogy hagy
nák a’ rendek félben a’ tanácskozást ’s holnapra, halaszszák azt.



Pa c z o l a y  (Hont). Békés ellenében védi adminisztráto
rát, lovagiatlannak tartván vádolni távollevőt, és szerinte a’ vád 
bizonyításra vár. Az egyesek által okozott közös zavart nem lehet 
az adminisztrátorra fogni, ’s igyne csudálja senki—mert füg
getlenül teheti—hogy Bereggel szavazott.

An d r á s s y Gy . ( Ze mp l é n ) .  Megvallja, a ’ legnagyobb 
ingerültségben van, midőn fölszólal Baranya maga megismerő, 
hogy rósz benyomást tesz az emberre, ha kedvencz eszméjétől 
megfosztva látja magát, és ő még is roszalá az ellenzék ingerült
ségét. Szólót ez ingerültség büszkévé teszi, mert haBaranyaked- 
vencz eszmének tartja az alkotvány megmaradását — az ezérti 
küzdelem nekiök csak dicsőségükre szolgálhat. Baranya tagad
ni akarná az adminisztrátori rendszert söreimül tárgyalni: pedig 
a’beregi indítványban sem mondatott, hogy nem sérelem. Fej
tegetvén a’ gömöri és beregi indítvány közti roppant különbsé
get, folytatólag köszöni szóló , hogy az ellenzék a’ loyalis térről 
leszorittatott, mert igy egyenesen a’ pesti indítványra , a’ sérel
mek keserű mezejére, kell átlépniük. Mert hisz a’ beregi indit- 
ványnyal megelégedni jó hazafinak lehetlen, miután az e’ követ
keztében fölterjesztendő fölirat alaptalanoknak vallja a’ nemzet 
aggodalmait, midőn 30 megye utasítása szerint sérelem az ad- 
minisztr.rendszer. Eszerint a’ 32 adminisztrátor továbbá is kivé
teles eset maradna, miből az következik, hogy csak az 52 admi
nisztrátor nem volna kivételes eset. Csongrád az ellenzéknek ró
ná föl az eredvénytelenséget, de efölött majd az ország itélend. 
És ki meri mondani, miszerint ha az alkotvány megmarad, az e- 
gyedülaz ellenzék érdeme leend. Kívánja, hogy Pest szerint kér
désül tűzessék ki: vájjon viszszamenjünk é a’ sérelmi térre ?

S i mo n  (Sopronym.) E’ pillanatban legboldagabb , hogy 
igazolhatja magát,ámbár utasítása iránt felelettel csak küldőinek 
tartozik. Megyéje bár sérelemnek tartja az adminisztrátori rend
szert, mégsem követett ő elinconsequentiát, midőn szavazatát 
Beregre adá, sőt ebből ismerhetik meg a’ rr. szeplőtlen jelle
mét. A’leirat uj tünemény, minélfogva egyedi nézetből, ismerve 
küldőji szellemét, bizton szavazhatott a’beregi indítványra, kü
lönben sem kényszerithetvén senki, vájjon hová adja szavazatát.

0  s e g o v i c h M. (Horvátország k.) választása törvény
telensége ellen óvást tesz,küldőji az adminisztrátori rendszert e- 
lőbb sem tárták sérelemnek, annál kevesbbé tarthatja ő most e' 
leirat következtében.

Ko s su  t h L. (Pestm.) Néhány nap alatt örök időt élhet 
át az ember. Használjuk a’ tapasztalást, ’s ne kisértsük meg az 
újabb 12 óra történetét.—Horvátország követe sokszor megki- 
sérté a’rendek türelmét, majd minden határzatunk ellen óvást 
tevén, mintha csak gondolnák, hogy végezzenek bármit a’ karok 
és rendek, az reájok nézve kötelező erővel nem birand. De ütni 
fog egyszer a’viszszafizetés órája. Részéről tagja lévén a' hor- 
vát sérelmekkel foglalkozó választványnak, annyit állíthat, hogy 
ez itt ülő urak Horvátországnak nem valóságos képviselője En
nélfogva kívánná, hogy az ez ügyben kiküldött választvány mi
előbb adja be munkálatát, hogy megvizsgáltathassák: mi joggal 
nevezendőkjelen követekHorvátországéinak,vagy ha a’karok és 
rendek parancsolják, még ezt megelőzőleg is megteszi indítvá
nyát, mihelyt a’ tábla jónak látja.—’Szólónak—megvallja, jelen
ben a’ higgadságot erőtetniekell. Hogy a’ jelen kérdésre a’má
sik félnek többsége van, kétségtelen, de igen hibáznak ha hiszik, 
hogy most már kormányozni fogják az országgyűlést, arra néz
ve a’jelen többség még nem többség. Ők ugyan azt mondják, 
hogy miután többséget nyertek, nincs többé aggodalmunk, ’s 
nyugalom van. Tekintsünk szét az országban, látni fogjuk, van é 
nyugalom. íme hova vezet a’ conservativ taktika: itt aztán lehet
len nem hinni, hogy a’ sikernémellyekre veszteség, másokra a’ 
veszteség is nyereség, most 23 megye többsége el akarná hatá
rozni, hogy a’többinek nincs sérelme,’s ez volna a’taktika sike
re. És hiszik é most hogy politikájok sikert aratand ? Kétségte
lenül e’többség fogja a’ kir. városokat rendezni, megadja nekik 
a’ 16 szavazatot úgy, miként a’belszerkezetnél fogva számukra 
folyvást biztosítva legyen, hogy majd a’ birodalom adósságaiban 
Magyarország is részesüljön. A’ törvényhozónak előre kell, lát
ni. Ne féljünk uraim, a’körülmények jelen állásában vesztenünk 
nem, csak nyerni lehet. Vigyázzanak a’ többség emberei, mert 
ha a’kir. városok rendezéséből semmi sem lesz, ha eredvényte- 
lenül oszlik szét az országgyűlés, hiába fogják mondani, hogy 
mi vagyunk a’sikertelenség okai. Mi a’ békés nyugalomban soha 
sem nyertünk, vész idején pedig szép szavakkal simogattatván 
meg—apáink többnyire odaadták a’hazát. Most nekünk fognak 
kedvezni a’ körülmények, szükségtelen azért a’ húrokat nagyon 
megfeszitenünk.Aztmondják, föl kelle használni Magyarországra 
nézve a’ körülményeket; kérdem tehát:a’ conservativek haszná- 
lák é fel inkább a’haza és trón érdekében, vagy mi, ha a’gömö
ri indítvány elfogadtatik? Ekkor nem fogott volna az országban 
ingerültség lenni, és senki általa nem compromittáltatik. Mi tö
kéletesen meg vagyunk győződve arról, hogy azon magas állású 
férfiú, kit a’nemzet szeretete nádori székbe ültetett, a’legjobb 
szándokkal volt, midőn e’leiratot eszközölte, tudja azt is hogy e’ 
rendszert nem ő alkotta,hanem azon bureaucratia,mellynek tak- 
tikácskájamost a’ fenséges férfiú népszerűségéhez támaszkodni. 
Mi azonban azonleszünk, hogy mindenekelőtt a’ haza javát visel
vén szivünkön azon férfiút törvényes ál ásában megtartsuk. Hiá
ba erőködnek, mert bar minoritásban vagyunk, arra senki sem 
kényszeríthet bennünket, hogy 23 megye ne szavazhasson, hogy 
azok, kiknek aggodalmok nem volt, elmondhassák, miként az ad
minisztrátori rendszer nem sérelem, és aggodalmaink megszűn
tének. Ennélfogva ő kívánja, hogy e’ rendszer sérelme pertrac- 
táltassék. B a b a r c z y  (Csongrád).Némellyekre válaszolni a- 
kar. Ő az ellenzék lovagiasságátsoha sem vonta kétségbe, nem 
akkor, midőn ingerültnek mondá. Azt ál itá csupán, hogy ha e’ 
tábla többsége igy gondolkoznék, mint jelenben a’kisebbség, 
akkor lenne eredvénytelen az országgyűlés. Különben,hogy iga
zat mondott,midőn a’ kisebbséget ingerültségről vádolá, igazol
ja az , hogy maguk az ellenzékiek bevallván, még dicsőséget is 
keresnek abban. Békés azon kezdé beszédét, min Szabolcs,hogy 
szóló azért ismédé szavait, mert a’ piszszegésben kedvét leli. 
Ő a’ pfizszegésbensemmi kellemetlent nem talál, (piszszegés) 
újat sem, merte’ teremben az régi botrány már. Mi a’szavazatok 
elemzését illeti, nincs reá észrevétele, mertmindenki legjobban 
tudja, hogyan szavaz, ’s érette csak küldőinek tartozik felelettel. 
A’ valaszlölirattárgyalásakor nekik is fájt tudni, hogy bár30

megye utasításában volt a’ tisztán köszönő felirat,mégis letéte
tett,’s épen Békés volt illy állapotban, ki most nem akarja meg
foghatni Soprony szavazatát—-holott pedig ez a’ leirat folytán a’ 
sérelem elenyésztésére minden compromissio nélkül szavazha
tott. Sajnálta, sőt fájlalta, hogy Békés köv. előadásában őt abso- 
lutisticus irányról vádolá: belső meggyőződése szerint keserűn 
kellene felelnie, de ismervén Békés kö\ ete lovagiasságát fölteszi, 
hogy nem lehetett szándokában személyét illetőleg a’gyanusitás. 
Mondatott szemrehányásul, hogy a’magyar béke idején az al- 
kotványra nézve semmi kedvezőt nem vitt ki, sőt harczok alatt is, 
sima szókkal lekenyereztetve odaadta hazáját. Ha ez igaz volna, 
ma már nem élveznők az ezer éves alkotvány áldásait. Végre 
Pestről nem foghatjameg,hol szerezte azon gyakorlatot, hogy a’ 
kisebbség a’ többség határzatát akadályozhassa. T ó i n  ay(Za- 
la). Előre bocsátván, mit várt a’ leirattól, minő kedvezvényeket 
szülend, folytatólag mondá: hogy ragaszkodott a’ gömöri indít
ványhoz, mert az loyalis volt, egyszersmind az alkotványos elve
ket sem adta volna föl. Továbbá fejtegetvén a’ megyei institutio 
lényes oldalait, ’s kimutatván azuj rendszernek errenézve káros 
túlzó befolyását, végre oda nyilatkozók, hogy Pest indítványa 
nyomán az adminisztrátori sérelem tárgyaltassék, még azon e- 
setben is, ha ez az országgyűlés eredvénytelenségét vonná ma
ga után, mert ismerve küldőji szellemét,—inkább legyen ered
vénytelen az országgyűlés, semhogy az alkotványos elvek fölál- 
dozlassanak. R ó n a  y(Csanád) panaszkodik az utasítások ellen, 
mellyek miatt ő most nem szavazhatott, pedig ha az lett volna 
eldöntendő: vájjon az adminisztrátori ügy sérelem é vagy sem ? 
akkor a’ sérelemre kellett volna adnia szavazatát. V i d o s (Vas) 
Sajnosnak vallja az ellenzék jelen helyzetét. Azonban—íolytatá 
— egy vesztett csata ne csüggeszszen: legalább ismerni fogjuk 
magunkat. Ő nem tartá a’ leiratot elvetendőnek, mert belőle a’ 
fejedelem atyai szándoka, ’s az aggodalmaklétezése látható volt 
és megismertetett. Egyszersmind a’ közszeretetéi magas férfiú 
tiszti szándoka is kitűnt, ki még a’ pertractatió előtt figyelemre 
méltatá aggodalmainkatpnellyeket az uj rendszer idézett elő. E- 
gyébiránt e’ mai tapasztalásból meggyőződött, hogy az ígéretek 
nem elégíthetik ki a’ nemzetet,’s el kell érkeznie az időnek, mi
dőn a’ szavakhoz tényeket is követelend a’ nemzet. És ez idő nem 
meszsze van.—Ezután a’gömöri és beregi indítvány közti kü
lönbséget fejtegetvén, napi renden levőnek állitá,hogy a’választ- 
vány munkálata beadására sürgettessék, mellyből aztán a’ per
tractatió alatt kitűnjék, sérelem é azuj rendszer vagy sem? K á- 
r olyi  (Nógrád). Csudálja Baranya követét, hogy szerinte már 
nem sérelem az adminisztrátori rendszer, Csongrád szerint pe
dig róla többé szó sem lehet. E’ laktikájok olly hibás, minő a’vá- 
laszfölirat tárgyalásakor, mert nem foghatja meg, miért ha ő 
felsége szándokánaksikert óhajtanak, nem pártoláka’ gömöri 
indítványt?—mellynek tartalmát elősorolván végre Pestet pár
tolja. J u s t h  (Turócz). Némellyekre felelve, szinte a’ választ
vány munkálatának fölvételét sürgeti Pestet pártolván.

S z e m e r e  B. (Borsod).Megvallja, nincs mi benne fájdal
mat keltene, részint tán mert későn jutott szóhoz, részint mert 
tudja, hogy törvényhozóhoz nem illik a’ fájdalom. De meg mi
dőn veszélyt látunk, félre kell tenni a’ fájdalmat, hogy annak 
nagyságáthídegen átlátva, férfiasán szembe szállhassunk vele. 
Csongrád meg akará magyarázni, hogy e’ leirat következtében 
minden nyugalomban van. Ő megvallja, e’ leiratban nem talált 
semmi megnyugtatót, természetesen annál kevésbbé Csongrád 
értelmezéseiben. Mi a’ fölküldendő válasz föliratban lágyan meg
említve volt, azokra akar e’leirat felelni. Tekintsük meg,miké
pen mi azt mondók, hogy a’ megyei szerkezet meg van sértve: 
e’ leirat mindent a’ dolgok törvényes folyamatában lenni állít. 
.Midőn mi azt mondjuk, hogy aggodalmaink vannak: e’ leirat a- 
hptalanoknak mondja azokat. Nincs tehát általa megszüntetve 
az aggodalom, csak tagadva van. Midőn mi azt mondjuk: a’ fő- 
ispáni méltóság meg van semmisítve, e’ leirat azt feleli, nincs, 
csak meg van csonkítva. Midőn mi az administratorok sűrűbb 
kinevezését törvénytelennek mondjuk, e’leirat—a’ fizetést nem 
is említve—csak kivételes esetnek mondja ugyanazt. Midőn mi az 
1827ik évi conclusumra hivatkozunk, melly az akkori kevesebb 
adminisztrátori kinevezést is sérelmesnek tartá, a’ leirat azt fele
li, hogy azon törvényt megtartva most is a’kivételes utón van,  
midőn 3z adminisztrátor neveztetett ki. Midőn mi a’ sérelmek 
megszüntetését mielőbb kívánjuk; e’ leirat akkorra Ígéri, ha a’ 
személyes és hivatalos akadályok megszűnnek. A’ törvényt sem 
hivatalos sem személyes akadályok el nem törölhetik. Midőn mi 
ártörvények szoros megtartását sürgetjük, e’ leirat azt mondja, 
mint eddig, úgy ezután is megtartatnak, ügy de eddig sem tarta
tának meg! Ki az aggodalmat e’ leirat által eloszlatottnak hiszi— 
csalódik, mint szinte ki a’ sérelmet általa megorvosoltnak látja, 
még inkább csalódik: és igy nem foghatja meg Soprony köve
tének nyugalmát. Ha ők nem csupán a’ betűket, de a’ sorok kö
zött a’ fejéret is olvasnák, nem csalódnának annyiszor. Mai nap 
tanú arra, hogy van tárgy, mellyről alkudozni nem lehet. Hlyen a’ 
megsértett törvény. A’ sérelmi és reformkérdések tárgyalásánál 
nagy a’ különbség. A’ reform iránt alkudozhatunk, ha például a’ 
városok rendezésében a’ kormány felügyelőt kíván, mi nem ? — 
iránta alkura léphetünk; ha a’kormány nagy censust követel, mi 
keveset? szinte alkudozhatunk’s a’középszerűvel megelégszünk, 
mert az elv félig nyerve, idő folytával egészen kivijja magát. De 
ha a’ törvény félig orvosoltatik, félig nem: ezáltal a’sérelem meg
szüntetve nincs. Ollyanok a’magyarországi sérelmek, mint azon 
kórház könyve,mellybebeíratnak a’ betegek, itta’ sérelmeket a’ 
hazának e’ betegségeit kell jegyeznünk untalan. És mert míg a’ 
betegség elhárítva nincs, addig szabadon nem mozoghatunk, 
minden reformkérdések előtt a’két legnagyobb sérelmet az ad
minisztrátori rendszert és liorvát ügyet keli tárgyalni, hogy or- 
vosoltassanak. Amazt, mert a’ megyei szerkezetet, alkotványunk 
e' palládiumát aláásni törekszik; imezt mert benne azon a’status- 
egységet veszélyeztető elv rejlik, hogyt. i. a’ tartományi gyűlés 
a’ magyar országgyűlés nélkül is hozhat törvényeket. E’kettő or- 
vosolhatlanul alapjaiból forgatja ki az alkotványt.Egyébiránt mit 
ér t el a’ kormány uj rendszerével? Országgyűlés elején 24 megye 
találta sérelemnek e’ rendszert, míg most 30 megye nyilatkozik 
a’ sérelemre:’s ki meri mondani, hogy aggodalmaik megszűntek, 
hogy e’ tárgy nem jöhet discussió alá ? — Ha valaki utasítására 
hivatkozva, ellenkezőleg szavaz, szólni lehel hozzá, de fölemlíte
ni senki sem tartozik.Nem szereti feszegetni az utasításokat,mert

nem barátja, de mig utasítás van, azt megtartja; azonban rna ta
pasztalhatók, miszerint az utasítás semmit sem ér, mert nem az 
utasításban, de a’ becsületben van a! hazafiság. E’ leirattal senki 
sem elégedeltmeg. Mi láttuk,mi czélja e’ leiratnak, mert ismerjük 
Ausztria körülményeit. Ez oszlatott meg bennünket, hogy Ma
gyarországban csend legyen. És e’ nyugalomnak megváltója e’ 
leirat volna. Nem volt szóló azokkal egy véleményben, kike’ le
iratban valami megnyugtatót találjanak, ’s mi engedtünk, és 3 
napi conferentia után Gömör indítványában állapodánk meg. 
Csongrád szerint ingerültségben vagyunk; igaza van, de nem a’ 
minoritás miatt, mert igazi törvényhozó nem fél a’minoritástól, 
miután tudja, hogy a’ majoritás megszerzésére egy éj is elég, 
mint a’ mai példa tanúsítja. Ingerültségben vagyunk igen is, mert 
nem tetszett, hogy az a kotványos elvek föláldoztatának, hogy 
midőn a’közeledés ösvényére léptünk, onnan leszorittatánk,hogy 
e’ leirat nyugalomszerzésre lévén számítva, most a’beregi indít
vány elfogadásával az országban ingerültség idéztethetik elő, 
hogy végre nem csalattonk ugyan meg, mert csalatni szóló nem 
akar, de mert csalódtunk. Nemcsak csudálkozott ezen, de el is 
szomorodott. Szóló tiszteli mindenkinek meggyőződését, de az 
adott szó szentségét sem tartja kevésbriek a’ meggyőződésnél. 
Mindezek után pártolja Pestmegye indítványát, miszerint vétes
sék föl az adminisztrátori sérelem, Komárommal is egyetért, a’ 
múlt országgyűlési példák után nem tartván mára czélszerűnek 
a’tanácskozás folytatását, de előbb még kériBereget,magyaráz
ná meg, mellyet senki nem érthetett, indítványát. (Szűnni nem 
akaró éljenzés.)

Ló n y a y  M. (Bereg). Midőn e’ tárgyban indítványát
megtevé, a’ sikert tartá szemei előtt. Gömör is akarna há
lát, de a’ leirattól minden jót megtagad, szerinte pedig hasz
nálni kellene azon jót, mi a’ leiratban foglaltatik, hogy siker
hez juthassunk. Mi vagyunk leginkább olly körülményekben, 
kiknek e’ leiratothasználniok szükséges. Hogy az administra- 
tori rendszer nem sérelem, nem mondhatá, mert utasításá
val ellenkeznék: azonban e’ leirat különös körülményeknek 
köszöni létre jöttét, hozta t. i. azon kéz, melly a’ nemzet bi
zalmából áll a’ kormánynál, mi őt arra ösztönző, hogy e’ lei
ratot elfogadja, annál inkább, miután általa semmi alkotvá
nyos elv nem veszélyeztetik, ’s ha reá indítványozott felira
tának csak egy pontját sem fogadnák el a’ főrendek, akkor 
menten hagyatik a’ sérelmi tér. Tekintetbe véve az ország- 
gyűlés körülményeit, indítványát vélte a’ kiegyenlítéshez ve
zérlőnek. —  Itt olvassa írásba foglalt fölirati javaslatát,—  
mellyhez a’ köszönetek után kívánná adatni, hogy a’ reform- 
kérdések alkotványos irányban oldassanak meg, akkor leend 
erős a’ kormányos hogy remélli, miszerint ő fels. szép szavát 
nem sokára tettleg is beváltandja. Ha az igy fogalmazandó 
feliratot nem fogadják el a’ főrendek —  átléphetünk a’ sérel
mi térre. —  (Zug ás).

K o s s u t h L. (Pestm.) már most érti, hogy Bereg tisz
tán köszönő feliratot szavaz. —  Nekünk azonban jogunk van 

 ̂ meghatározni, mit teendünk, mielőtt tudnók, mit akarnak a’ 
főrendek. Egyébiránt Borsod indítványát a’ mai tanácskozás 
elhalasztása iránt figyelembe ajánlja, csak még egyet akar 
megjegyezni. Azon magas állású férfiú, ki e’ leiratot hozá, 
jól tudta, hogy 21 megye nem aggódik, nem is az ezek, de 
a’ többi 26 aggodalma megszüntetése végett eszközlé a’ le
iratot. És most azon 21 megye, mellynek aggodalmasemvotl, 
3 megyével el akarja döntetni, hogy nekünk sincsenek ag
godalmaink. Ez németül szólva, lächerlich.

O l g y a y  (Pozsonym.k.) Kit lelkiismérete megnyug
tat, az szemrehányásaink után is nyugodt maradand. Nekünk 
azonban nyugalmunk nem lehet, mig aggodalmaink meg nem 
szüntenek. E’ leirat a’ tárgyat nem változtatá meg, mert ha 
32 adminisztrato kineveztetését specialis kivételnek tartja, az 
5 le t is annak foghatja tartani, mi iránt jogát biztosítani a- 
kará. A’ gömöri indítvány előnyeit fejtegetvén a’ beregire 
megjegyzi, hogy az a’ jogtérről leszoritáa’ táblát, ’s reá a- 
zon válasz keletkezhetik: „jól van“ és sokkal el is hitetnék, 
hogy csakugyan jól van. Ö kívánja, hogy az adminisztrátori 
rendszer Pest nyomán mielőbb tárgyaltassék, hadd dőljön el 
egyszer már az ügy akár jobbra, akár balra. A’ mai tanács
kozás megszüntetését ő is méltányolja.—  ’S ezzel késő lévén 
az idő, eloszlott az ülés.

49ik k e r  ü 1. ü l é s  febr. 7. E l n ö k ö k  : Balogh E. 
Győr és EgryJános Ugocsa követei; jegyző: Szabó Miklós; 
tárgy: a’ kir. leirat folytán fölmerült indítványok fölötti ta
nácskozás. T o m cs á n y i  (Békés) A’ hallgatóság elkülöní
tésére hozott határozat foganatosítására szólítja föl az elnö
köt, mit az m ásnapra megígérvén a’szőnyegen levő tárgy
hoz következőleg szól ’s ott kezdi, hol elhagyák tegnap a’ ta
nácskozást. Méltányolja Csongrádot,hogy a’hallgatóság pisz— 
szegését nem veszi föl, de hogy csak a’ kipiszszegés váljék 
becsületére, különösnek tartja, miután ő nem hiheti magát 
alábbvalónak azért, mert nem piszszegettetik ki. Vádolákteg- 
nap a’ szavazatok elemzéséért, holott ő csak általán mondá, 
hogy bár 30 megye utasítása szerint sérelem azuj rendszer, 
még is csak 23 szavazott velünk. Tudja jól, hogy a’ követ 
csak küldőinek tartozik felelni, azért senkirőlsem mondá kü
lönösen, hogy megszegte utasítását. De az más részről köte
lesség, hogy a’ nemzet színe előtt kimutattassék, minő ala
pokon nyugszik a’ jelen többség. Sopronynak pedig csak 
logikájátkárhoztatá. Csongrád követének személyét tiszteli ’s 
a’ pártjára mondottakat csak úgy veheti m agára, ha azzal



S3

azonosítja magát, mert az csak ugyan absolutisticus irányban 
működik. Yádoltatott, hog'y a’ lionti botrányokat fölemlítve 
nem bizonyitá be. A ’ törvényhozó nem is köteles törvényszék 
előtti szigorral bizonyítgatni: a’ választvány majd azt is ki- 
deritendi ’s akkor szóljon Hont követe. Horvátország megint 
óvást tőn indítványa ellen; valóban fájhat is, ha a’ vesztesé
get ollyannak odajárulásából látjuk eredtnek, ki tán e’helyütt 
szavazattal sem bir. Indítványom jóságáról ez óvás is meg
győzött, ha különben nem leendők meggyőződve , mert hisz 
Horvátország még eddig minden jó és üdvös ellen protestált. 
Vagy azt hiszi Horvátország, hogy protestatiója ellen ha- 
tárzataink nem állanak meg ? vagy csak magát mystiQcálja? 
Majd megjő a’ nap, midőn a’ horvát ügyről tanácskozandunk, 
és akkor is csak egy szavazata leend. —  A’ szerencsétlen 
és meglepő szavazat folytán némellyek szerint az administra
tor! rendszer nem sérelem. Ennyit a’ beregi indítvány nem 
mondott. Ó ugyan nem tudja, mi van benne, mert nem értheté, 
de tán maga követ ur is megijedt tőle —  azért adá olly érthe
tetlenül elő.Az indítványt nem értők, mert elhagyók a’ tért, 
melly az ellenzéké, t. 1. a’ discussio terét. Annyit azonban 
már tudhatni, hogy a’ beregi indítványban az egyes sérelmek 
tárgyalhatása, és fölterjesztéséről szó sincs. Azért kívánná 
végére odatétetni, hogy a’ rendek a’ sérelmek tárgyalását 
föntartják maguknak.

S z i n t a y  (Bereg) Ha képviselői állásuk nem gyanu- 
sillatik nem, szólal föl, de most kötelességévé lón az indítvány 
mellett szót emelni. Előre megjegyzi, hogy nemcsak a’múlt 
ülés, de egész országgyűlésünk folyama mutatja a’ tanács
kozási szabadság hiányát. Ha mint más előrehaladt alkotvá- 
nyos országok, tanácskozási formákkal bírnánk, —  nem 
volna e’ teremben illy gyanúsításnak helye.'— A’ két indítvány 
között szerinte kevés a’ különbség,még is a’ beregi pártolóji 
hazaütlanságról vádoltatnak, mi arra mutat, hogy a’ ta
nácskozási formákra van szükségünk. Most higgadtabbak 
lévén a’ rendek, a’ két indítvány közti csekély különbséget 
kimutatni bátorkodik. A’ gömöri köszönetetmond ő felségé
nek atyai gondoskodásáért, de megérintvén az egyes sérel
meket, orvoslásukat még ez országgyűlés alatt sürgeti. Be
reg szinte hálás köszönetét szavaz, ’s megnyugszik a’ királyi 
szóban, miszerint ő felsége a’ főispánoknak hivatalaikba va
ló viszszahelyzetését kegyelmesen megígérni méltóztatott..—  
Ezek igy lévén, igazságos volt é az erkölcsi sülyedés vádja, 
ha mi a’ loyalis térre lépve használni akarók a’ kedvező al
kalmat. Kitesz nagyobb szolgálatot a’ hazának, az é, ki csak 
sima szavakkal él a’ felség irányában, de kormánya iránt a’ 
nemzet gyanúját föntartja, vagy az, ki a’ nemzet és kormány 
közti barátságos viszonyt táplálni igyekszik.Egyedi és küldőji, 
véleménye az alkalmat használni, ’s kívánni hogy az országgy. 
eredvénye legyen, de nem minden áron, hanem alkotványos 
formákban. A’ véleményszabadságban lévén alkotványunk e- 
gyik garantiája, a’ többséget tiszteletben kell tartanunk, ’s 
nem gyanúsítani más véleményünekjó szándokát, hazaüságát. 
— 'Egyébiránt Békés kívánatéra ezennel benyújtja a’ fölirati 
javaslatot. S c hn é e L. (Heves) Az administratori rendszer 
az egész nemzetet aggodalmakkal villanyoztaát. Ez iránt a’ 
nemzet akarata nyilványult ’s e’ rendszert sérelemnek bélyeg
ző. Sérelmiuton kelle vala ez ügynek tárgyaltatnia, de az el
lenzék jelét akaráadni, hogy kibékül, ha hozzá őszintén köze
ledik a’ kormány, ezt is csak azon féríiu kedvéért vala teen
dő, ki e’ leiratot hozá. Mi tért akaránk nyújtani azon fensé
ges férfiúnak, hogy hivatalának legszebb ágát— a’ közbenjá
rást —  nemzet és kormány között gyakorolhassa. Ép ezért 
e’ leirat tartalma miatt sok resignatiónkba került a’ gömöri 
indítványban megállapodnunk. Sikerült azonban minket egy 
más térre szorítani: mellyről jelenben megint csakúgy ál
hatunk el, ha a’ beregi indítványhoz a’ békési módositvány 
hozzá adatik, Ú sem érté a’ beregi indítványt, csak annyit tud 
róla, hogy a’ leiratnak paraphrasisa, vagy is Pestköv. szerint 
puszta compliment. Ennélfogvást, nehogy az alkotványos elv 
egészen föláldoztassék,a’ békési indítvány nyomán hozzá tol- 
dandónak akarja, hogy ő felsége még ez országgyűlés alatt 
orvosolja a’sérelmet ’s hogy mifentartjuk a’ jogot a’ sérel
meket egyenként is tárgyalni.

B a b a r c z y  (Csongrád)Békésnek felelve áttér az el
lenzéki következetlenség taglalására. Vádolnak— úgymond 
—  némellyeket, hogy utasításukban lévén az administratori 
sérelem, még is a’beregi indítványra szavaznak. Kérdi, hát az 
ellenzék miként dispensálhatá magát a’ sérelmi pertractati- 
ótól, midőn a’ gömöri indítványban megnyugodott ? Vagy 
csak akkor állhat el a’ sérelmi té rrő l, ha többsége van ? 
A’ szavazás előtt pártszinezet nélkül mindenki a’ pillanat 
ünnepélyességét emlité, hogy a’ bizalom helyreállítása vé
g e tt—  hallgatni arany lévén, —  álljunk el a’ discussiótól. 
És mi megtettük ezt;’s csakugyan ha a.’ gömöri elfogadtatik, 
nem lesz discussio , mig ime van a’ bereginél. Különös, 
hogy maga az ellenzék midőn a’ gömöri indítvány elfogadá
sát hivé, a’ leiratot atyai szívből eredetinek hirdeté, mig most 
a’ beregi elfogadtakor rabulisticus szerkezetnek nevezi. —  
Ha a’ vitatkozási rendet tekinti, tapasztalja, hogy az eddigi

gyakorlat, miszerint mi határzatbarnent,azta’ kerületi jegyző 
fogalmazni köteleztetett, jelenben nem tartatott meg. Kíván
ja tehát,hogy mi most nem történt, jövő ülésben megtörtén
jék, hogy a’ fogalmazandó föliratot nyomtatás alá lehessen 
bocsátani. Nem ellenzi, ha a’rendek külön indítványban az 
administratorok ellen sérelmeket hoznak föl, melly nem aka
dályozza a’ fölirat fogalmazását. Fölbíja a’ rendeket, hogy u- 
jabb indítványok fölött tanácskozzanak.

S z a b ó  M. (Vas) Igaza van Csongrádnak, hogy a’ 
kerületijegyző fogalmazni köteles azt, mi határzatbament. De 
ő középszerű tehetség lévén, jelen alkalommal azt nem tehe
tő, miután sem az első indítványt sem a’ másodszori nyilat
kozatot nem értette meg. De m ége’ keltő egymástól olly el
térő, hogy azt sem tudná, mellyik szerint fogalmazza a’ föli
ratot. De a’tanácskozás sem fejeztetett be, mert az elnök nem 
mondhatá ki Csongrád szerint a’ végzést, miután szerinte 
már többé nem sérelem az administratori rendszer, holott 
ezt a’beregi nem mondá. ’S mind addig, mig ez el nem hatá
roztatok úgy is mint Vas követe, nem tarthatja kimondott
nak a’ határozatot.

Szent i vanyi  (Gömörk.): Nem foghatja megCsongrá- 
dot, hogyan állíthatja, hogy mi elállottunk a’sérelmi pertracta- 
tiótól. Csongrád e’ kijelentése nem itteni discusio eredvénye, 
mert a’ gömöri indítványból illyet következtetni lehetetlen. A’ 
gömöri és beregi indítvány igen különböznek egymástól. Kü
lönböznek ott,hol megegyeznek.Szóló is akar hálát nyílványi- 
tani, Bereg követe is, csak hogy szóló hálája egészen más mint 
Beregé. A’ gömöri hála egyedül ő felségét és a’ fenséges ná
dort illeti, Beregé pedig másra is van indítványozva. Szóló az
ért irand egyedül ő felségének ’s azon magas egyediségnek, 
ki e’ leiratot eszközlé, hogy abban ne részesüljenek azok, kik 
azt nem érdemlik meg. A’ beregi szerint a’ hálában osztozná
nak ezek is. Továbbá a’ gömöri és beregi indítvány külön
böznek abban is, hogy a’ gömörirészleteseniselőszámitjaag- 
godalmainkat, a’ beregi pedig csak általányosságban szól. 
Nincs veszedelmesebb, mint e’ leiratra általányosságokban 
felelni, mert akkor beléegyezni látszanának a’ rendek abba, 
mi e’ leiratban sérelemnek lenni tagadtatik. Kik ezt elfoga- 
dandónak vélik, vagy nem tudják, vagy tudni sem akarják,mik 
a’javaslott fölirat részletei. Szóló meg akará mondani, hogy a’ 
a’ megyét praesidialisok által kormányozni törvénytelenség. 
Ó ollyat kért indítványában,mi az ország függetlenségét nem 
engedi veszélyeztetni, Bereg ollyat,mi a’municiumokat meg
semmisítené. E’ leirat által tagadott törvénytelenségnél fogva 
elvesztené a’ megye önhatóságát, el azt, hogy a’ felsőbb pa
rancsokat, ha törvényelleniek, fölfüggeszthesse ’s iránta fel
írhasson. Joggal követeié e’ szerint, hogy a’ praesidialisok, 
velők az adminisztrátorok megszüntessenek. —  A’ második 
részlet indítványozott feliratában az, hogy a’ törvényesen ki
nevezendő főispánok ne adminisztráljanak, hanem a’ köz- 
igazgatás és jogkiszolgáltatás fölött csak őrködjenek. Ezt szük
ség volt kimondani, mert nem az a’ nyereség, hogy az admi
nisztrátorok helyett főispánok legyenek, hanem az, hogy a’ 
törvényesen kinevezendő főispánok hivatalaikat törvényesen 
viseljék. Harmadik részlet az, hogy az adminisztrátorok még 
ez orsz.gyűlés alatt eltöröltessenek, mert különben a’ jelen 
országgy. nem tanácskozhalik ingerültség nélkül a’reform- 
kérdések megoldása körül. Szükség volt kimondani ezt, mert 
az országban csak úgy áll elő a’ nyugalom, úgy szűnnek meg 
aggodalmaink, ha többé nem kell félnünk az adminisztrátori 
rendszer következvényeitől. És ezeket nem fogadá el Bereg: 
mert lényeges a’ különbség ez indítvány és az övé közölt. Most 
még arra akar felelni, hogy miért kértek ók kevesebbet, mint 
kellett volna? azért, hogy azok akaratjának hódoljunk, kik 
hozzánk akarnak közeledni, hogy ne sokalják meg kivánatin- 
kat; mit Bereg még most is tesz. Kérdi szóló? kértek é tör
vénytelenséget, kértek é ollyat,mi a’ méltányossággal meg 
nem fér, sőt nem voltak é kivánataikban a’ renden túl mér
sékeltek? EnnekmegitéléseülMagyarországöszszes lakosaira, 
és Europa közvéleményére hivatkozik.—  Egyébiránt pártolja 
a’ békési indítványt.

LónyayG.  (Zemplénin, k.). Csongrád követének nyi
latkozata hivá föl őt szólásra, ki nehezen veszi, hogy a’ szom
bati határzatot a’ jegyző nem fogalmazó, beszéde végén pe
dig újabb indítványok fölötti vitára híjjá föl a’ rendeket. Ez 
következetlenség, mert nem hiszi szóló, kogy Csongrád érd. 
követe a’ városi ügyre akarná vinni a’ tanácskozást, miután 
jól tudja ő is, hogy a’ múlt ülésben nem történt az indítvány 
körül megállapodás, mert szavaztak ollyanra, mit senki sem 
értett ’s a’ másodszori nyilatkozás után sem ért még senki: te
hát a’ tanácskozás egyedül csak a’ leiratról ’s az adminisztrá
tori rendszerről folyhat. Igaz, Bereg indítványa el van fogad
va, de hogy világosságban legyünk tartalma iránt,módosítható 
még. Különös, hogy a’ conservativ párt,kik magukat a’ békés 
kiegyenlítés embereinek tartják, épen midőn az ellenzék köze
ledik, mihelyt a’ javaslott közeledést életbe lépni látják, tűs— 
tint programotokhoz állanak viszsza, melly a’ transigálást 
nem engedi meg. Ha erről le nem mondanak, ne várjanak e- 
redvényeket. Ó a’ közeledés miatt a’ kieegyenlitésnek aláren

delő meggyőződését, mellyet miután ismer a’ haza, most ki
mondani szükségtelennek tartja. De kérdi hát a’ conservati- 
veket merjék megvallom,miszerint a’ sérelem csakugyan meg- 
orvosoltatott és hogyan? E’ kérdés még az országgyűlés el- 
döntendőji közé tartozik. Az indítványokra térve, Bereg, mint 
ma értelmező, a’ bizalom viszszaállitását vévé czólul, erről a’ 
gömöriben is volt szó; de a’gömöri pártolóji tudják, miként 
a’ szó még a’ tényt nem semmisiti meg. És itt a’kőt indítvány 
közti különbség,Gömör a’ kir. szó kimondása után letteket vár, 
Bereg pedig a’ szóval is megelégszik. 0  meg van győződve, 
miszerint, ha Bereg az iránt szólhatnék fel,vallja meg őszintén, 
meg van é szüntetve a’sérelem: azt felelné, hogy nincs. A’ 
discussio sincs tehát még bevégezve,’s a’beregi indítványhoz 
még lehet javításokat tenni, pedig többet is, mintBékes kívánt. 
Ne vessék ela’conservativeka’békülésre kinyújtott kezet, mert 
különben kényszerítve lesz az ellenzék megmaradni azon té
ren, mellyet csak azok késéi ülhetnek meg, kik loj alitásunkat 
nem fogadák el.

G a b r i e l  (Abauj k.). Meggyőződése szerint az el
lenzékjelen alkalomnál soha loyalisabb téren nem állott, az 
ellenféllel való kibékülésre nézve, de mert ez áltatok nem mél- 
tányoltatott— kényszerítve van a’specialis sérelmi térre visz- 
szamenni. — Egyetért Szabolcscsal az iráni, hogy e’ leirat egy 
magas állású lérüu tiszta szándékának felhasználása, ’s nem 
egyébre, mint többség-szerzésre számittatott a’ kormány által. 
Hogy e’leirat által sérelmeink elhárítva nincsenek, mulatja je 
len vitatkozás. Feltűnő volt előtte a’ kormánynak hivatkozása 
a’ gyakorlatra, ki csak akkor teszi ezt, ha érdeke úgy kívánja. 
E’leiratbanigazoltatniszándékoltatik az adminisztrátori rend
szer, hogy e’ kinevezési 'gyakoriság csak kivételes eset. Az 
1756ki törvény nem mondja,hogy a’főispánok azutasitás-ké- 
szitéskor is olt üljenek a’ megyében, hanem itt vannak a’ felső 
táblán, mig az adminisztrátorok otthon többséget eszközölnek 
a’ kormány érdekében. Azt mondá Bereg,a’ haladási téren ta
lálkozni fog az ellenzékkel, de kérdi, hová alapítja a’ haladást, 
ha az alkotvány megsértését elnézte? A’ nagy Deák szerint, a’ 
melly törvényhozás törvényt törvényre halmoz, ’s a’ fenállót 
orvosoltatni nem igyekszik, nem érdemli meg a’ nemzet bi
zalmát. Pártolja a’ békési módositványt.

M a j 1 á th  (Nyílrak.). A’ múlt országgy. óta az admi
nisztrátori rendszer folyvástsérelmül áll, mert változtatni akar 
a’ constitutión, melly fölött a’ nemzet méltán aggódik. Ez ag
godalmat akará megszüntetni a’ leirat, de épen mert meg
szüntetni akarja, csakugyan létezik az aggodalom. Békést pár
tolja. S o m s i c s (Baranya k.). Nehogy őt is inconsequentiá- 
ról vádolják, azért kéri, hogy hagyják meg a’ t. kk. és rendek 
jegyzőjüknek a’ határozat fogalmazását. Egyébiránt nem lát 
inconsequentiát abban, ha a’ beregi indítványra kelt határo
zat épségben tartása mellett a’discussio folytán fölmerült tá r
gyak fölötti tanácskozásra hivatnak föl a’ t. kk. és rr. Pestm. k. 
szerint,minden ékes szólásnál erősbben beszélnek a’ tények 
meztelenségei. Igazat ad Pestm. érd. követének, azért ténye
ket sorol elő. A’főispáni hivatal körül múlt országgyűlés óta 
tett kormányi intézkedéseket egyik sérelmesnek tartja, másik 
nem. E’ gyűlés elején már látható volt e’ részben a’ divergentia 
a’ válaszfelirat tárgyalásakor. Azóta átmennénk a’ korkérdé
sek fölötti tanácskozásra, de volt köztünk mindig valami ide
gen elem, valami feszültség ’s közös volt az óhajtás, bárcsak 
ez megszüntettetnék. Ó fels. atyáskodó buzgalma fölfogta ez 
óhajtást ’s lépést tőn ez idegen elem kiirtására. Az ellenzék 
magaminő készséggel fogadá a’ leiratot, mutatja a’ háromnapi 
conferentia. Most e’ leirat következtében 24 szavazat nyil- 
ványitja,Fhogy e’ leirat aggodalmit megszünteté’s kérdi a ’ ki
sebbségben maradt részt, hogyan szavazhattak némellyek u - 
tasitásuk ellen a’ beregi inditványra?Szerinte igen helyesen, 
mert ha volt is aggodalom, azt e’ leirat egészen megszünteté. 
’S ha egyszer a’ többség kimondá, hogy aggodalma nincsen, 
meg nem foghatja,miként működhetik még a’sérelmi választ
vány, mint kifolyása az aggodalomnak: mert ha az aggodalom 
megszűnt,meg kelle a’kifolyásnak is szűnnie.És ez logikai ar
gumentum. Absurdum tehát szerinte, ha áll a’ szombati hatá
rozat— a’ minthogy áll— melly az aggodalmat megszűntnek 
ismeri, működnie a’ sérelmi választványnak, vagy pedig azt 
kellene következtetni, ha a’ sérelmi választvány nem szüntetik 
meg, az aggodalom sem szűnt meg. Gömör és Bereg indít
ványa között ő is lényeges különbséget lát. Bereg megszűnt
nek mondja az aggodalmat, mellyért ő felségének köszönetét 
mond; Gömör pedig azt mondja, hogy köszöni ő fels. törek
vését, de ezzel nem elégszenek meg. Egyik azt mondja, hogy 
ha voltak is aggodalmaink, de többé nincsenek; a’ másik azt 
mondja: köszönjük uraim,hogy aggodalmainkat megszüntetni 
igyekeztetek, de mi azonfölül kívánjuk, hogy a’helyettesek még 
ez országgy. alatt mozdittassanak el, praesidialisokkal ne kor
mányozzanak,ne praesidiáljanak a’ törvényszékeken és ne kö
vessetek el törvénytelenségeket. De kérdi szóló, helyén van é, 
loyalis é hlyeket mondani, midőn ő felsége királyi szavával 
azt mondja, hogy az 1756 törvényczikkely megszegése esze 
ágában sem volt, hogy az l827 ikév i diaetale conclusion és 
reá keletkezett resolulio mint eddig, úgy ezután is teljes



épségében hagyatik? 0 azért azon toldalékot, hogy az ad
minisztrátorok még ez országgyűlés alatt megszüntesse
nek, kihagyná a’ füliratból, mert azt kívánni, hol ő felsége 
szavát adja, —  nem loyalis. A’ királyi szó biztosit, ha nem 
szünteté is még meg az adminisztrátorok hivatalkodását.—  
Zemplénnek viszonzásul azt mondja, ne vessék meg az al
kalmat, midőn ő felsége közeledik. De ő csak azt tapasztalja 
most is, hogy az ellenzék sima szókkal szól az egyezkedés
ről, de körömnyit sem enged meggyőződéséből. —  Ezek u- 
tán ismételve kívánja,hogy a’ jegyző kötelessége teljesítésére 
utasittassék. Egyébiránt Békés indítványa nyomán, hogy a’ 
leirathoz még szólni lehet, miután az országgyűlési gyakor
lattal nem ellenkezik, —  nem ellenzendi, hogy a’ megyék e- 
gyes sérelmei a’ föliratba jőjenek, mert ez magát az elvet 
nem koczkáztatja.—  B ohus (Aradm. k.) előtte szólónak i- 
gaza volna akkor, ha az ellenzék morzsányit sem engedett 
volna, de hogy épen most illoyalitásról vádoltathassék, mi
dőn a’ sérelem megszüntetését sürgeti: ezt szóló nem érti. 
Egyébiránt a’ békési indítványt pártolja.— Paczolay(H ont 
köv.) azt mondá Békes:hirlapokból tudva van a’ honfi sérel
mes esemény, ’s ez a’ törvényhozónak elég. Szerinie a’ sé
relem bejelentésére két ut van,vagy a’ megye normális több
sége kimondván sérelmét követének orvoslás végett utasí
tásul adja, vagy pedig ha az kissebbségen követtetett el, ez 
petitio alakban benyújtja azt az orsz.gyülésnek. Ez egyik sem 
történt Hontból, hanem ha van Honinak sérelme, csak az le
het , hogy némelly megyék a’ honfi töredék levelét —  a’ 
megyéjeként elfogadták. ’S épen Békés volt az, melly nem 
fogadá e l—  ’s azért méltóbban csudálkozhatik azon, hogy 
Békés vele nem szavazott, mint mikor Békés csudálkozott a - 
zon, hogy egyforma utasítás mellett sem szavazott Hont ve
le .—  Ezekután a’ táblának minden ellenkező véleményű kö
vetét czáfolgatni törekvők, magával Baranya követével sem 
foghatva kezet abban, hogy még csak egyes sérelmek is tá r
gyaltathassanak a’ szombati határozat után. —  B ó n i s (Sza
bolcs k.) Bereg követe az egész táblát megleczkézteté, szóló 
egyedül Beregnek akgr leczkét adni, mert hogy valaki egy 
egész törvényhozó testületet megleczkéztethessen, legalább 
is Solon és Lycurg bölcseségével kellene bírnia, ó  tehátnem 
leczkéztet általányosan. Bereget figyelmezteti: e’tábla ellen
zéki pártját ne vádolja anarchiáról, midőn az most is a’ tör
vény megtartását sü rgeti: ’s ha a’ gyanúsítást nem szereti, 
legyen szives figyelembe venni pártja lépéseit. — Csongrád 
inconsequentiáról vádol bennünket, hogy midőn a’ gömöri 
inditványnyal mi is el akaránk távozni a’ sérelmi tértől,most 
még is a’ beregi elfogadtakor a’ pertractátiót követeljük.—  
Engedjen meg követ ur; de mi következetesek vagyunk most 
is. A’ gömöri indítványban világosan foglaltatott: orvosold 
uram sérelmeinket még ez országgyűlés alatt, hogy ne kell
jen pertractálnunk. És most Csongrád követének hallgatni 
csak ugyan arany lett volna, mert akkor nem esik inconse- 
quentiába. Baranya követe szerint a’ beregi indítványban is 
benne van a’ sérelmek megszüntetése iránti óhaj; akkor Ba
ranya nem tudja mire szavazott. Hont követe mindnyájunkat 
czáfol, —  lovagiatlanságról beszél, feledve hogy törvény
hozónak nem csupán a’ lovagiasság kötelessége, néhányunk 
szavát pedig el is ferdité, csakhogy czáfolhasson. Hont köve
te azt mondá, hogy a’ honfi adminisztrátort, —  mint távolle
vőt vádolni nem lovagias. Hisz e’ szerint a’ távollevő kor
mányt sem vádolhatnék soha. —  Tudja é követ ur, hogy a’ 
honti ügy sokunknak utasításában söreimül van ám! —  sza
vazzon e sérelem tárgyalásakor velünk, majd akkor kimu
tatjuk —  nem ugyan mint lovagok, de mint Pest, Szabolcs, 
Vas követei a’ sérelmet. —  Még néhány czáfolat utána’ bé
kési indítványt pártolja. —  V id o s  (Vas k.)Nincs erkölcsi 
testületnek nagyobb mételye a’ gyanúsításnál. Igaza volt,mi
dőn ezt mondá Bereg követének. De azt nem tarthatja gya
núsításnak, midőn a’ nyilványosság e’ terén a’ megtámadott 
védelmezheti magát. Szóló nem Bereget, de indítványa szer
kezetét támadta meg, mert ollyat hagyott ki belőle, mi el
hallgatva aláássa az alkotványt.—  A’ két indítvány közli kü
lönbség fejtegetése után pártolja a’ békési indítványt.

Köss uth L. (Pestm. k.) Tegnap előtt több Ízben szól
ván kijelenté, hogy még ma kénytelen lesz szólani: de nem 
tudja, elmondhatja é, mit akar, fájdalmai miatt. Jegyző ur he
lyesen cselekvők,midőn a’ nem érteltel nem fogalmazd. Most

már azon szerencsés helyzetben van, hogy, miután írásban 
beadatolt a’ beregi felirati javaslat, megértheti azt, mit egyi
künk sem értett, megértheti, fölfoghatja, azaz le lehet Íratnia, 
ó  tegnapelőtt hallá a’ beregi indítványt, figyelemmel hallga- 
tá a ’ másodszori nyilatkozatot és olvasást, olvasta nyomta
tásban is, látta a’ mai declaratiót, de ő még sem értheti, sőt 
Bereg követéről is el meri mondani „quaesivit lucem, inge- 
muitque reperta.“  Most már mellyik az igazi inditvány? ha 
jegyző ur ebből kibontakozhatik, igen szerencsésnek tartja őt. 
Csongrád követét szép tehetséggel áldotta meg isten, de é- 
pen azért nem várhatta tőle, hogy ollyant mondjon, mi a’ lo
gikának csak színét sem viseli magán. Nem akarja vitatni,—  
vájjon a’ kormánynak minő szolgálatot tesz ezzel: de kér
dezi, hol vette követ ur azt, hogy az oppositio fel akar hagy
ni a’ sérelmek tárgyalásával? ebből csak egy gondolat sem I 
áll. Az ellenzék országgyűlés kezdetén, a’ válaszfelirati vi
ták alkalmakor, hogy a’ specialis gravamenek terére akkor 
nem lép, ha a’kormány megnyugtat a’jelenre ’s biztosítja a’ 
jövőt: és csak e’ föltétel alatt Ígérők, hogy fátyolt vetendünk 
a’ múltra. Ók azonban megveték ez ajánlatot. Tegnap mon
dók: uram, köszönve vettük atyai szándékodat, de csak úgy 
állhatunk el a’ sérelmi perlractatiótól, ha e’ szándéknak tény
leges jeleit még ez országgyűlés alatt tapasztalandjuk. Hol 
vette tehát követ ur, hogy az ellenzék, midőn a’ gömöri in
dítványra szavazott, eláll a’ sérelmi pertractatiótól? Vagy e- 
légnek hiszi, mindezekre gunynyal felelve sophismákat fogni 
reánk? Hol vette, hogy e1 le ira ta’ kedélyeket egészen meg- 
nyuglatá? Az ellenzék ezt soha, de sohasem mondá. Minek te
hát ránk fogni ollyat, mit mi soha sem mondánk. Igazán az 
érdemes követről is elmondható, hogy beregiként meglelvén 
a’ világot, megijedt tőle. Most már viszszaemlékezve azok
ra, mik az adrnin. rendszer iránta’ válaszfelirati viták alkalma
kor fölmerültek, megemlékezve az e’ rendszer felől szerzett 
adatokról, miket Mármaros főisp.ja mondott a’ másik táblán, 
hogy miket kívántak tőle a’ praesidialis által, és elcsudálko- 
zott azon, hogyan, minő törvények szerint kívánhatnak hlyet. 
E’ praesidialis szerint kellene, hogy a’ főispán vagy helyette
se legyen csendőr, építész,szolgabiró, ki még a’ helység la
kosainak birájok elleni panaszát is megvizsgálni tartoznék. 
Bereg indítványát követ ur úgy értelmező, hogy neki kérni 
valója még van, csak másnak nincs. Erre nézve szükség a’ le
iratra térnünk. Ebben az mondatik, hogy a’ múlt országgyű
lés óta tett intézkedésekkel a’ kormány nem lépte át a’ törvé
nyes korlátokat. Szóljon Bereg, úgy van é ez? Mennyire szó
ló Bereg követéi ismeri, megvan róla győződve, ezt igen
leni nem fogja. És meg van é semmisítve az 1827 . évicon- 
clusum, melly szerint az administratori rendszer legali con
stitution adversa-nak mondatik? Tagadta é ezt ő felsége? sőt 
leiratában reá hivatkozott. Akkoriban e’ sérelem az által e- 
nyésztetett el, hogy főispánokat nevezett őfelsége, pedig ak
kor csak 5 adminisztrátor volt, most 32 van, és még sincsen 
sérelem? Ó felsége a’ gravament elismerte, ’s a’ rendek azt 
mondák a’ főrendekkel egyetemben, hogy a’ törvényhez ra
gaszkodnak. És még is , most e’ tények u tán , ránk akarják 
disputálni, hogy nincs áthágva e’ rendszer által a’ törvény, 
hogy nincs többé sérelem, b) E’ leirat szerint kivételes eset
ben ragaszkodik a’ kormány administrator-kinevezhetési vélt 
jogához. És kérdi szónok, szabad é a’ törvényt csak kivételes 
esetben is mellőzni ? Meg van é tehát szüntetve az aggoda
lom ? Nincs, mert bővebb magyarázat után indítványozó is 
fölemlíti az 1827diki resolutiót. És még sem volna kéren- 
dőnk, midőn c’ leiratban ez megszegettnek tagadtatik,és mi 
reá csak azt válaszoljuk é: jól van? c) E’ leiratban az monda
tik, hogy a’ kormány a’ törvénytől eddig sem tért el, úgy 
ezután is megtartja. Mi elhiszszük, ez ő felsége szándoka, de 
hogy a’ kormány hova magyarázná, azt gyaníthatjuk, d) Mon
datik továbbá, mihelyt a’ hivatalos akadályok megszűntek, a’ 
főispánok azonnal viszsza fognak helyeztetni. —  De azt nem 
mondja, mikor enyésztelnek el az akadályok. És igy megle
het, hogy mig a1 32 adminisztrátornak meghalni nem tet
szik, addig a’ hivatalos akadályok sem hárulnak el. —  Aztán 
még ha az adminisztrátor, — törvényes vagy nem, csak tör
vény szerint vinné az adminisztratiót, de ezt nem teszi, ha
nem a’ megyék fölött kreishauptmanni hivatalt visel. És még 
sincs sérelem, meg van szüntetve az aggodalom? E’ leirat 
épen mivel ezt tévé, hogy megismert aggodalmainkat lény-

leg megszüntethesse, föl kelle terjesztenünk egyes sérelme
inket is. Ez a’ gömöri inditvány. És a’ keltő közt nem az a’ kü
lönbség, hogy egyik általányos, a’ másik részletes, hanem 
az, hogy a’ conslitutionalis princípiumokat, mik nélkül ag
godalmaink meg nem szüntethetők , —  fölállítja, mig a’ be
regi szerint aggodalom sincs többé. Baranya logice aka- 
rá megmutatni,hogy mert a g g o d a l o m  nem is volt,most 
sincs, hogy ne mondassunk uj húzóknak, a’ beregi indítvány
ban állapodánk meg, melly hálával fogadja ugyan ő felségé
nek aggodalmink megszüntetésére czélzó atyai szándokát,de 
még kevésbbé lehet; de következik é ebből az is, hogy ne
künk sincs, kiknek voltának aggodalmaik ? Szóló azt veszi 
észre, hogy a’ kormány akaratja ő felsége szándokával nincs 
öszhangzásban.A’fejedelem el akarja oszlatni az aggodalma
kat, azokét t. i. kiknek van, és ez a’ kormány eljárása miatt 
nem teljesülhet, mert a’ kormány nem gondol vele: el van é 
oszlatva, vagy sem az aggodalom,csak hogy egyszer több
sége legyen. E’ czélját tegnap előtt elérte; miilyen követke
zése leend, szóló nem tudja, de annyit tud, hogy hibás u- 
tat választott a’ fejedelem szándoka elérésére. Erről szóló 
meg van győződve. Azért ha az általa előidézett ingerültség 
miattaz országgyűlés eredvényre nem jut, az ellenzék épen 
nem lesz okozható. Tegnap indítványozd,hogy e’ tábla az e- 
gyes sérelmeket vegye föl, és most 24 órai gondolkozás után 
megint azt javasolja, ne ereszkedjünk belé,mert reménye van, 
hogy tán átlátják indítványuk helytelenségét, és átmenve a’ 
gömörire, —  el lehet halasztani a’ tárgyalást. Békéssel a- 
zonban jelenleg egyet ért, hogy indítványa a’ beregihez adas- 
sék, mert ez nem módositvány, hanem additamentum, mit 
el lehet fogadni. Tessék ezt elfogadniok, ’s a’ jegyző csak az
után fogalmazza a’ határzatot. (Szűnni alig tudó éljenzés.)

(Folytatása követk.)
E 1 ő 1 e g e s. A’ febr. 12kén tartott kerületi ülésben a’ 

leirat fölötti viták befejeztettek; az üzenet, és fölirási javas
latot tartalmazó szerkezet kerületi jegyző Szabó M. által fel
olvastatván az a’ conservativek részéről ex principio nem 
ellenezhetett ugyan, de mégis kerülve a’ részletességeket, 
általány osságban kívánták a’ fölirást szerkesztetni; a’ kérdés 
eldöntése szavazásra bocsáttatván, a’ szerkezet 31 szóval 18 
ellenében meghagyalott.E’ szavazásnál nevezetes az, hogy az 
egyházi rend és k. városok egy értelemben lévén a’ szerke
zetre szavaztak. A’ kir. tábla és Csanádm. nem szavazott.—  
Ugyanezen szerkezet az irtuk napon tartott országos rendi ü- 
lésben is megállapiltalván az elfogadtatott, és hitelesíttetett. 
A’ fölirást, valamint a’ bővebb tanácskozást e’ tárgy fölött 
köv. számaink adandják.

K Ü L F Ö L D .
ANGLIA. Hampden herefordi püspök ügyében bírás

kodott kir. főtörvényszék oda mondá ki Ítéletét, miszerint a’ 
püspök-nevezési jog egyenesen ’s egészen a’ koronát illeti 
ez törvény emlékezethaladó idők óta; a’ választás egyedül 
formaság, ’s az érsek, mindegy, ha tetszik vagy nem tetszik 
neki előterjesztett ’s választottnak személye, köteles annak 
megerősítését ’s fölszentelését 20 nap alatt végrehajtani. Az 
ősz canterburyi érsek dr. Howley, kihez épen a’ megerősí
tés ’s fölszentelés tartozik ez esetben —  szül. I765ben) ve
szélyesen megbetegült.

OLASZORSZÁG. Nápoly jan. 27kén reggel. A’ teg- 
napelőlti nap mint sz. Pál apostol fordulata van a’ naptárban 
megjegyezve ’s általányosan hívék,mikéntmind a’két szicziliai 
királyságra nézve ez leend a’ megfordulási időpont. Az igaz, 
majd egész Európa hiszi, hogy Nápolyország alkolványra 
éretlen! Hét nyolczadaaz itteni lakosságnak valami zűrzavaros 
mesés állapotot gondol alatta’s alig terjedtél egy kis Ihr felőle, 
’s a’ koldusok pénzt mentek szedni a’ palota alá, mások zsá
kokat varrtak idegen jószágok ’s kincsek felfogására, szolgák 
és szolgálók daczosak ’s renyhék kezdének lenni. ’S valóban 
igazságtalan is az itteni viszonyokat a’ szicziliaiakhoz hason- 
litni. Ma délre nagy háromszines demonstratio van hirdetve. 
Minden ember mái' most (reggeli 8 óra) beszél felőle. De mi
vel a’ szél a’ kir. várból máskép fuj minttegnapelőtt,nem tudni 
lesz é belőle valami. Állítólag azt mondák a’ királynak, hogy 
nem a’ palermoiak győzték meg a’ kir. sergeket, hanem be
tegségek, eső ’s élelmiszer hijány.

napjától 3 vagy 6 következő esztendőre martins 
hó 12dik (tizenkettedikén ) a’ tiszttartóságban, 
szokott reggeli órákban tartandó közárverés ut
ján a’ többet ígérőnek bérbe fog adatni.—Vál
lalkozni kívánók értekezhetnek e’ haszonbérlel 
kikötései iránt, az adonyi tiszttartói hivatallal.

3—3
M e g h í v á s  a ’ m a g y a r  k e r e s k e d e l m i  t á r s a s á g  k ö z g y ű l é s é r e .

Szerencséje van alulirt választványnak jelenteni, miszerint a’magyar kereskedelmi-tár- 
ságnak évenkinti rendes közgyűlése az idén martius hó l8kán fog tartatni délután 5 órakor

Szerkeszti H e 1 me c z y Mi h á l y .  —  Nyomatik T r

[ az Iparegyesület szállásán, Ujvilág-utczai Ilkeyféle 365. sz. alatti házban, mellyre a’ tcz. rész
vényesek tisztelettel meghivatnak azon szíves kérés kijelentése mellett: méltóztassanak részvé
nyeiket az alapszabályok 44. §a értelmében vagy előre a’ társaság pénztári hivatalánál letenni, 
vagy a’ közgyűlés színe előtt felmutatni Tárgyai a’ közgyűlésnek következők :

a) jelentés a’ társaság munkálatairól;
b) a’ lefolyt évi mérleg előterjesztése;
c) az osztalék meghatározása.

Kelt P e s t e n ,  február 7én 1848. Ä  m a g ya r  k ere sk e d e lm i tá r sa sá g  választványú. 3-b

jVendeglogado bérbeadása. i
Ts. Fej énnegyében, Budáról lefelé az eszé- 1 

ki postauton, 4 postaállomásra fekvő Adony1: 
invárosban, az úgynevezett „Szarvas“ vendég- j 
lő, a’ hozzá egy tagban tartozó 42 hold jó m i-11 
nőségü földekkel és négy hold kaszálóréttel. az j J 
iirasáe-i italok méretési jogával f. évi szt.Cvöre v

E R T E S I  T O.
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— ~ "= ----  ~^ i7rr!7  ä’ Tár s a l kodó  nedűi pétiteken̂  mindegyik adudén ixben egyegy Íven. Elótizethetni helyben a’ szer-
v, —• In héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden es ’ ’ ei,ütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kivan-

nnmlenfcle hM «v*y V pontosan es jutányosán koZ,»etlt.

K u b  ic za. (T rencsény) Pártolja a’ bék. indítványt.FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Kinevezések, és előlép
tetések ; nemesites. O r s z á g g y ű l é s :  kerületi tanácskozások a’ 
sz. kir. városok rendezését tárgyazó választványi munkálat; a’ részek 
iigyébeni üzenet, ’s fólirási javaslat, és egyéb üzenetek, és válaszüzene
tek (ölölt )

Kü l f ö l d .  (Anglia, Olaszország.)
É rt es i t ő.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Öcs. ’s ap. kir. felsége febr. ökilegfensobb határozatánál 

fogva S a gun  a Andrást kivölyi archimandritát ’s az erdélyi 
nem egyesült püspökség helyettesét, erdélyi nem egyesült püs
pökké,—Febr. 9kén pedig gr.Toldalagt Ferencz marosszéki al- 
királybirót ugyanazon ns szék főkirálybirájává kinevezni;továbbá 
f. eszt.jan.22kei legfensőbb elhatárzasa szerint a’bécsi egyetem
nél egy magyar nyelv-tanszék fölállítását megengedni ’s arra 
Ker ne l e  Jánost érdemesíteni; W  o 1 fs t ei n Józsefet a’ pesti 
kir. egyetemnél Mathematika és Geometria tanítóját magyar ne
mességgel diszesíteni, nemkülönben sz. kir. Pest Teréz külvá
rosban egy uj rendes főorvosi állomásnak rendszeritését meg
engedni méltóztatott, melly nj rendszeritett rendes főorvosi ál- I 
lomásra S i k 1 ó s y Károly oi vos-sebész dotcort, szemész-szü- i 
lész mestert választotta meg a’vár. tanács.

S i m o n c h i eh Pál debreczeni sóliivatali ellenőr pesti fel
ügyelői segéddé, a’ pesti só-ellenőri állomásra pedig Ge i sz- 
l e r  György bajai sóárnok érdemesiltetett.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
49dik k e r ü l e t i  ü l é s  folytatása. —  B a- 

b a v c z y  (Csongrádm. köv.) A’ beregi indítványban nem 
lévén aggodalomról szó, hogy most a’ sérelmi térre lépjenek, 
nemtartaná következetesnek. Szabolcs követének csak azt fe
leli: a’ hallgatás megtermetté ez egyszer az aranyat. Pest 
követében viszont tiszteli a’ szép észt, ’s nem ennek tulajdo
nítja hibáját, hanem ellenzéki tacticájának, ennélfogva so- 
phismának tartja a’ legerősebb argumentumokat. Sajnálja, 
hogy épen Pest követe vadolá gúnyról őt, midőn épen annak 
minden mozdulata árulta el a’ legkeserűbb gúnyolódást. Mai 
napon két magas állású egyediség hozatott szóba, mit nem 
tart sem czélszerünek, sem loyalisnak, mert egyik nem véd
heti m agát,a’másik pedig felül áll minden megtámadáson; 
—  a’ mai tárgyalás— megvallja —  igen nyomasztó, midőn 
arról vádoltatnak, hogy szavaztak oily indítványra, mellyet 
nem értének. —  E’ vádat egyszerűen viszszautasitja, mert 
a’ többség érthetlent nem fogad el. Különben e’ vádat a’ gö- 
mörire is illeszthetné,’sakkor a’ dolog igy állana: a’ rendek 
választának két indítvány közül, mellyeknek egyikét sem értet
ték. Az ellenzék nem is azért nem fogadá el a’ beregit, mert 
nem jó, hanem mivel nem tetszett neki. —  Szóló tanácsol- 
ná.-vitessék más térre a’tanácskozás, hol senki nem coiqpro- 
mitáltalik. —  A’ ma beadott fólirási javaslatot fogalmazza a’ 
jegyző, ’s kész lévén, vigyék az országos ülésbe á t : hol ha 
megbukik —  ő zúgolódni nem fog. — Zemplén közeledésre 
szólitá fel őket, mit ő örömest tenne, ha a’ közeledési szó 
félre nem magyaráztatik. Például: Baranya köv. azt mondá: 
nem ellenzi a’ békési módositványt, ha úgy értik, mint ő ér
telmezi: és ime Szabolcs utána, midőn némellyek róla vitázni 
akartak,azt mondá: fölösleges, mert már Baranya is belé e- 
gyezett. Kéri Békés követét, adja elő módositványát —  majd 
a’ szerkezet- hitelesítéskor.

P a p s z á s z ,  (Bihar) A’ magasztalásnak túlsúlyt nem 
ad, mert ha azon institutiók, mik más alkotványos országban 
már léteznek, minő a’ sajtószabadság, népképviselet, fele
lős kormány bejőnek, súlyt egyedül az alkotványban kereshe
tünk. Gyanúsításról szóltak némellyek,’s mondák, hogy ők az 
alkotvány formáját megtartják, —  de hát hol marad a’ lé
nyege? és ez nem sophisma. —  Különben ő azt tartja, a’ha- 
zafiság nem szóban áll, hanem az ész és szív együtt műkö
désében. Az ész hideg embere többnyire önhasznát keresi. 
Ész és szív együtt igen sokat, külön semmi jót nem tesznek. 
Baranya köv. az uj rendszerben nem lát sérelmet, Csongrád 
azt vitatja, megszűnt az aggodalom. Dehogy szűnt meg, hisz 
az egész országban nyugtalanul háborognak a’ kedélyek. És 
miért nincs béke, nyngalom? az uj rendszer miatt, melly föl— 
zavará nemcsak a’ politikai, de a’ társadalmi életet is, pe
dig a’világtörténet szerint a’ rend ott kezdődik, hol a’ sza
badság; ’s midőn a’szabadság elenyészik, a’ rendnek is vége 
'an. —  Mi az az uj rendszer? a’ minden ároni többségszerzés. 
F rendszer nem a’ szabadság és igazság érdekében leli tá - 
naszát. Mondák: a’ kir. szó biztosit; de nemzet és kormány 
kizött csak az alkotvány megtartásával van bizalom.Tartsa 
míg a’ kormány jogait, de miéinket se bántsa; mig ez meg 
non történik, addig ne várják, hogy akár e’ teremben, a- 
ká' az országban nyugalom legyen. —  Jelen pillanatban a’ 
béíési indítványt pártolja.

T o m c s á n y i  (Békés): Némelly megtámadásokra fe
lel ’s indítványát ismétli.—  Mire az elnök fölszólítja a’ ren
dedet, hogy el vagy nem fogadtatása iránt nyilatkozzanak.

B e r n  á t h  Zs.(Ung): Nem oily botanicus,hogy e’ lei
ratból valami plastikai szépségű virágot elemezzen ki. E’le
iratból kitűnik, hogy ó felsége tudomást von bajainkról, és 
azokat orvosolni akarja. Ez egyik eleme. Másik a’ szóhal
maz, melly e’jó szándokot elborítja. Igaz, alkotványunknak 
is‘ két garantiája van. Egyik a’ királyi esküszó; a’ másik a’ 
megyei szerkezet, mellyet minden alkotványos nemzet, kik 
róla isméreteket szerezlek, irigylenek tőlünk. E’ megyei szer
kezetnek éltető atbmosphaerája a’ nyilványosság. A’ praesi- 
dialis,mellyet hogy mi legyen, Baranyának megmagyaráz. A’ 
praesidialis azon iv, melly átlépve a’ helytartó tanácsot egye
sek kezébe katonai erővel támogatottvégrehajtó hatalmat ad. 
Az 1791 . törvényekben pedig világosan meg van Írva,hogy 
a’ végrehajtás egyedül a’ chilis hatalmat illeti. Megvan te
hát általa sértve az alkotvány. —  Némelly már mondottak u- 
tán pártold a’ békési indítványt.

Ezzel az idő későre haladván a’ mai tanácskozás félben— 
szakadt, —  folytatása más napra halasztatván.

50ik kerül, ülés febr. 8ánelnökök:B alogh Kornél és 
E g r y Pál, Győr és Ugocsa megyék követei; jegyző: S z a b ó  
Miklós. ( T á r g y :  a’ k. k. folytán fölmerült tárgyak vitatása.)

J e g y z ő  olvassa a’ kk. és rr. másod üzenetét a’ köz
teher viselés tárgyában. Aztán kijelenti, hogy a’ beregi követ 
által tegnap benyújtott fölirati javaslatban az e’ tanácskozá
sok alatt fölmerült eszméket kifejezve nem látván,jónak látá 
külön fogalmazni a’fölirati javaslatot, mellyben az 1827. évi 
diaetale conclusum ’s erre keletkezett kir. resolutio is meg- 
érintetének. Bereg javaslatát is megtartá a’ maga épségében, 
azért mindkettőt felolvassa, hogy válaszszanakközülök.Előbb 
magáét olvassa, mi megtörténvén — S z i n t a y (Bereg) me
gyéje részéről a’felolvasottat elfogadja, mivel abban épen az 
általa kifejtett eszmék foglaltatnak. Némellyek kivánatára a’ 
fogalmazat újra fölolvastatván —  nyomtatás alá adatni hatá
roztatok T o m c s á n y i  (Békés k.) kívánja, hogy a’ kinyo- 
matás függesztessék föl, mig módositványa belé nem megy.

S i m o n  (Soprony k.). Némelly tegnapi megtámadá
sokra felel’s magyarázgatja: miért szavazott inkább Beregre, 
mintsem a’ gömöri indítványra? A’ teendőkre áttérve úgy vé
lekedik, hogy, ha eltérni a’ gyakorlattól nem akar a’ tábla, 
bocsássa nyomtatás alá a’ fogalmazatot,’s a’ békési módosit- 
vány halasztassék a’ hitelesítésig el. J oa n  no vi es  (Temes
vár). —  Szerinte súlyos sérelem az adminisztrátori rendszer, 
mert megtámadván a’ megyei szerkezetet, ez által az alkot
vány oszlopait aláásni készül, ’s midőn mi ez oszlopokat ösz- 
szerogyástól féltve támogatni törekszünk, hogyan mondhatja 
a’ kormány aggodalminkat alaptalanoknak? Városi k. lévén, 
nehéz ez ügyben szólnia, miután olly ügyet képvisel, melly a’ 
kormány közremunkálásától vár teljesb életet; de polgári kö
telessége szólani, mert miután a’ városok is municipiumokká 
teendők, minő reménynyel nézhetnekjövőjükbe, midőn muni- 
cipiumaikat már az első stádiumban veszély fenyegeti. E’szem- 
pontból indulva pártolja a’ békési indítványt. P a c z o 1 a y 
(Hont k.).Hoszszas czáfolgatások után, a’ békési módositványt 
a’ hitelesítésre kívánja halasztatni. S o m s i c s P. (Baranya k.). 
Pestm. követe megemlité a’ mármarosi főispánnak küldött 
praesidialist, hogy a’ szerint a’ főispán és helyettes építész, 
szolgabiró, ügyész ’stb. legyen. Csudálja Pestm. követétől ez 
argumentation ki maga igen sok társaságnak, egyesületnek 
tagja u. m. kereskedelmi társaságé, iparegyleté, fiumei vasúté 
’stb. és mégsem igényelheti tőle senki, minden szép talentu
mai mellett,hogy ő jó iparüző, kereskedő legyen, vasutat épít
sen’s t. A’hallgatóság közbe zug, mire szóló: „kívánja úgy
mond— hogy midőn illy fontos tárgyról van szó,minden anyagi 
erő eltávolittassék, vágyó kimegy e’ teremből.Pestm. követe 
olly ellen, kivel megvívni dicsőség, ki, mint hiszi, koránsem 
szorult illy erőre.— Erre Kossuth fölemelkedvén, a’ zaj tüstint 
lecsilapult— „illyperczet— úgymond— respectalni kell,azért 
ő is kívánja a’ csendes kihallgatást.“  Tudni fogja Pestm. érd. 
követe is, hogy más az alkotó, más az öszszetartó erő. E’ prae
sidialis a’ főispánokat csak arra utasítja, hogy őrködjenek a’ 
hídépítés, uriszék és szolgabiró fölött, nem pedig hogy hidat 
építsenek, az uriszéken bíráskodjanak.—  Azt a’ kormány hi
bájául róni föl, hogy választásaiban az egyedekben csalatko
zott, megint Pest követétől leginkább csudálja. Épen az érd. 
követ is azon kis téren,t. i.a’socialis téren, mellyen működött, 
nem szinte megcsalatkozott é?Vagy ő é oka annak, hogy a’ke- 
resk. társaságnál igazgatóvá az,kit leginkább ő választott,tel
jes bizodalmával megajándékozott, a’társ. vagyonátmeglop- 
ván, gyalázatosán megszökött? Bizonynyal, ki ekként vádolná 
Pestm. érdemes követét, azt gonosz rágalmazónak kellene tar

tanunk. Évek előtt már voltak adminisztrátorok, de az 1827ik 
évi conclusum nyomán kivételes esetekben. A’ praesidialisra 
pedig megjegyzi, hogy ez a’ helytartó tanácsnak nem tudtán 
kívül bocsáttatott ki, sót igen is tudtával történt, mert reá re
flexiókat is telt. Súlyos vádul hozatik fel, hogy a’ leirat inge
rültséget szül: sajnálja, hogy az atyáskodásban túláradó k. k. 
leiratra fogják ingerültségük okát. Csak azon tudat vigasztalja 
őt, hogy nincs az a’jó, miből az emberek roszszat ne csinál
janak. Különben is ezt csak hevében mondhalá Pestm. követe; 
hogy nem igy érzé,gondold,mutatja az ellenzéknek három napi 
tűnődése is. Ne kívánja az ellenzék a’ határzat megsemmisíté
sét, mert akkor csakugyan ő lesz oka, ha az országgy. ered- 
vénytelenül oszlik el. Az mondatott, hogy azuj rendszer által 
hintelett a’ nyugtalanságok magva el. Szóló ugyan e’zavarok 
dátumát bizonyosan nem tudja, de annyit tud, hogy a’ biha
riak —  régiebbek az uj rendszer keletkezténél; azért szóló 
tagadja, hogy az adminisztrátorok idézték elő a’ nyugtalansá
got. íme! a’ múlt országgyűléskor még hire sem volt e’ rend
szernek, még is diffidentiát szavazott e’ tábla a’ kormánynak. 
Az ellenzék mindig talál okot a’ kormány-vádolásra. Vádo
ld az elölt, hogy a’ kir. propositiók bármi szépek voltának, 
de a’ kormány nem készült azok megoldására e l; vádolák, 
hogy kész terveket, törvényjavaslatokat nem nyújt e’ tábla 
elé: mostmegintmidőn e’kivánat teljesül,absolutisticusirány
ról vádoltatik. Ez eljárás megöl minden eredvényt. Az agi- 
tatióra ürügyöt mindig lel az ellenzék, majd védegyletet, majd 
vallást ’sa’t. —  igy most az uj rendszert. Ez igy volt min
dig, ’s mig emberek lesznek,örökké igy tart. Borsod követe 
drasticus előadására megjegyzi, hogy az utasításokban levő 
sérelem agitált baj, melly mindig csak mesterséges és nem 
valódi baj. A’ törvényhozónak nem az agitatió tere, hanem 
azt eszközölnie föladata, hogy a’ valódi sérelmek, mellyek 
miatt az ország önkéntesen, agitatió nélkül is följajdul, orvo- 
soltassanak. Sok megjegyezni valója volna még: de most e- 
légnek tartja még a’ fölhozott 1825ki gravamenekről em
lékezni, mellyek hisztériája azt enyhíti. Akkori, i. a’ főren
dek a’ legali constitutioni adversa szavakat kihagyaták, mert 
abban találták a’ sérelmet,hogy ott neveztelének administra- 
torok, hol főispánok voltak, tehát maga az adminisztratorság 
nem volt sérelmes,és nem is a’ számban rejlett a’ sérelem,—  
hanem abban,mintszónokfonebb mondd. —  Ezekután kíván
ja szónok a’ jegyzőifogalmazatot nyomatás alá bocsáttatni, a’ 
békési módositványt akkorra halasztván, midőn a’ szerkezet 
hitelesíttetni fog.

Gr. A n d r á s s y  Gy. (Zemplén k.) Baranya követétől 
merész állítás, hogy ők és párthívei, kiknek sérelmeik sem 
voltak, a’ beregi inditványnyal concessióra léptek. Ha ezt 
bebizonyítja, szóló a’ világ leghíresebb prókátorának ta r- 
tandja őt. De tekintsen csak az országgyűlés elejére, nem az 
ellenzék volt concessióra lépendő, midőn a’ válaszfeliratban 
kimondd, hogy a’ keserűség elkerülhetése végett nem lép a’ 
sérelmi térre,ha bajaink orvosoltatnak’s ha a’megyei szerke
zet épsége biztosiltatik ? A’ conservativek akkor —  kik a’ 
kormánynál royalistábbak —  ezt nem akarák, mi most a’ lei
ratban foglaltatik. A’ válaszfelirat ellenzésének plausibilis o- 
kát nem látván, kérdi szóló a’ rendeket: nem azért tevéké 
ezt a’ conservativek, hogy időt nyerjenek, melly alatt otthon 
az adminisztrátorok többséget eszközölvén a’ sérelem ellen, 
hogy a’ megye foljajdulni ne bírjon, —  elmondhassák, ime 
azért vitázott, mert a’ gömöri indítvány áldozatukba került, 
és még sem engedett volna az ellenzék? hogy a’ közeledés
hez kezet nyújtson az eredvény kedvéért. Mi tehát az a’ ba
ranyai büszke concessio? Egyik az, hogy 3 megyével ki a— 
karná mondatni, hogy nincs sérelem, nincsenek aggodalma
ink. Másik az, hogy 5 egész perczig megismeré a ’ sérelmet, 
t. i. a’ beregi indítvány elfogadása előtt lenni tagadáa’ sérel
met, utána pedig azt mondá, hogy meg van szüntetve már. 
Tehát még is csak volt sérelem.—

J a g a s i c s  (Esztergamm. köv.) a’ békési módositvány 
fölötti vitát a’ szerkezet hitelesítésekor kívánja.

B ó n i s (Szabolcs k.) Baranya sokszor csak neki rohan 
az ellenzéknek’s annyi borsot tör orra alá, annyi sót hány az 
éleibe, hogy azt, kinek jó szája ize van, meg nem emészthe
ti. Most is Pest érdemes követének neki hajtva, őt sophisticus- 
nak mondja, és mivel Pest érdemes követe igen sok társaság
nak tag ja— inconsenquentiáról vádolja. Engedelmet követ 
ur, ha az adminisztrátorok csak fölügyelnének, ’s nem admi
nisztrálnának egyszersmind, akkor nevezhetné Pest követét 
inconsequensnek, ha t. i. ő maga is kereskednék, maga csi
nálná a’ vasutat, melly társaságoknak élén állvánő csak a’ 
fölügyelést viszi. Tegye meg Baranya kov.hogy az adminis-
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tratorok ne elnököljenek a’ kisgyülésen, sedrián, praesidi- 
alisokkal ne kormányozzanak, és akkor közeledik hozzánk. 
Addig concessióról szó sem lehet. Egyébiránt ajánlja, ne dis— 
cutiáljanak a’ békési inditvány fölött, hanem fogadják el. —  
Mocsonyi  (Torontál); Luk á cs (Tem esm egye;)Szm re- 
c s á n y i  (Árva) követei többnyire az ellenzékiek czáfolga- 
tásával foglalkozván ’s a’ beregi inditvány általoki megérte
tését vitatván, a’ békési módositványt hitelesítés alkalmára 
halasztandónak tanácsolják, szinte igy nyilatkozott S z e r é 
ny i (Krassó követe) is. —  K r o n e r  (Mosony megye köv.): 
küldőji az adminisztrátori rendszert nemcsak sérelemnek nem 
tartják, sót üdvözlik a’ kormányt, hogy megragadáaz alkal
mat a’ megyei rendszer rendezésére. Különben az előtte szól
tak értelmében nyilatkozik. Jóny,  Szepesköv. hasonlóul.—  
Jus th (Turócz köv.) A’ conservativ párt azt vitatá, meg
szűnt a’ sérelem. Kinek azelőtt sem volt, azoké kétségtelenül 
megszűnt. Ó inkább annak bebizonyítását várta volna a’ con
servativ párttól, hogy a’ kormánynak sérelmeink orvoslása 
szilárdul föltett szándékában van.És ezt bebizonyitniok kellett 
volna vagy a’ priori, hogy e’ leiratból világosan kimagya
rázható, miszerint sérelmeink tettleg orvosoltatni szándékol- 
tatnak; vagy a’ posteriori, hogy már tényleg meg is szüntet- 
tének azok. De ezeknek akármellyikét bebizonyitniok lehel
ten. ó  meg sem foghatja, hogy mondathatnak megszűntéknek 
az aggodalmak,a’nélkül, hogy a’29 megye,mellyek sérelem
nek tarják az adminisztrátori rendszert, —  e’ felől csak nyi
latkoztak volna is. E’ szerint a’ 30 megyében nem született 
volna élő gyermek, csak foscus. Szóló szerint könnyebb a’ 
követnek sérelmet lelnie ott, hol a’ küldők nem leltenek, mint 
a’ küldők által sérelemmé canonisáltat a’ követnek sérel- 
mül nem látnia, mielőtt ez iránt a’ küldők ellenkező utasítást 
nemadtanak.— Még némelly régiebb példákra hivatkozva 
ajánlá az óvatosságot. Végül pedig kijelenté szóló, hogy a’ 
békési módositványt, melly szerinte az egyes sérelmek föl— 
terjeszthetési jogát föntartja —  pártolja. Ru t t k a y  (Zólyom 
megye k.) Miután a’ gömöri indítványtól elüttetének, a’ be
regit csak a’ békési módositvánnyal pártolja. Szóló minden 
sérelmink között az adminisztrátori rendszert tartja legveszé- 
lyesbnek, mert e’ rendszer egy láthatatlan lassú méreg,—  
mellynek következései századra hatók.Nem is hiszi, hogy illy 
rosszat a’ mi kormányunk gondolt volna ki, mert hisz az ma
gyarokból áll, kik nem akarhatják az alkotvány enyészetét. 
E’ rendszert a’ bureaukratia gondolta ki, ’s most legdrágább 
kincsünkre, a’ megyei szerkezetre nyújtja ki karjait. Emlé
kezteti e’ helyütt szóló a’ rendeket nagy Fridrik azon mondá
sára, mellyet halálos ágyán mondott,hogy megunta az embe
reket, mert rabszolgák. Szóló nem hiszi, hogy volna e’ táb
lán csak egy is, kire a’ fönebbi szavak illenének , nincs egy 
is, ki ne szeretné a’ szabadságot, mellyet most kell védeni, 
nehogy az unokák egy már isméretes rendszer nyomán az a- 
nyagi élvekbe elmerülve a’ szabadságért sovárogni se tudja
nak.—  In key Zs. (Somogy k.) pártolja a’ békési módosit
ványt. —  D a r v a s  (Gömörköv.) szinte.

Ko s s u t h  L. (Pestm.) A’beregi indítványhoz akar szóla- 
ni, azon indítványhoz, melly sokak által máig sem értetett m eg: 
mellyről igazán elmondhatni, mit már tegnap is mondott, hogy 
Bereg követe kereste a’ világosságot, ’smegfájult lelke, midőn 
megtalálta. Szóló az első inditvány után kérdé Bereg követétől, 
hogy tehát nem lel sérelmet? ő viszonzá—igenis lel; de—mon- 
dá ismét szóló, hisz eziratban, melly szerkezet alá nyujtatott, szó 
sincs a’ sérelemről,—ő megint ismédé, hogy benne van , mert 
orvosoltatását szinte akarja.—Szóló el meri mondani, ez irat nem 
Bereg követétől származék, mert ebben semmi sérelemről szó 
nem volt, sőt benne még a’ katonaadás is megajánltatott. Köszö
ni Bereg másod követének, hogy a’ jegyző módosított föliratát 
megyéje részéről elfogadá, köszöni, bár szólót ki nem elégíthe
ti ez, de legalább meg van benne mentve az, mit a’ fejdelem 
1825ben ígért. És ezért köszöni szóló Bereg másodkövetének, 
hogy a’ módosítottat elfogadá.—Most még Hontmegye követé
hez van mondanivalója. Hont követe a’ sérelmek országgyűlés 
elé juttatásának’s illetőleg-valami tény sérelemmé bélyegzésé
nek csak két módját emlité meg. 1 ör) vagy a’ megye normális 
többsége mondja ki azt, hogy van sérelem, vagy 2or)ha a’kisebb- 
ség érez sérelmet, petitio utján jár uljon az országgyűléshez or
voslást keresendő. Követ ur elfeledő, hogy van egy 3dik mód is, 
’s ez: hogyhavalamelly megye a’ keblében történteket sérelem
nek nemismeri,még nemdispensálhatja a’többi törvényhatósá
gokat, hogy azok magukévá ne tegyék a’ sérelmet.—E’ jogot el
tagadni a’ testvér törvényhatóságoktól nem lehet. Ha Hont kö
vete a’ sérelem-tárgyaláskor a’ söreimül vett tényt fogja tagad
ni,—az nyom valamit: de hogy a’megengedett tényt sérelemnek 
lenni tagadja, az kevés nyomatékkai bir a’ tanácskozás alatt. — 
És most Baranyához fordul és figyelmet kér. Erőt okainak nem 
a’declamatióval adand, hanem tényekkel igyekszik bebizonyítani 
állítását. E’tényekből kiderűlend: vájjon Baranya követének volt 
é igaza, ki azterősité, hogy a’praesidialisok kibocsátása a’hely- 
tartótanács utján történt, vagy szólónak, ki mindezt tagadá?— 
Elmondja a’ dolgot mint tudja; ha valahol az adatok idézésében 
hibázna, Baranya követe helytartótanácsi tag lévén, meg fog
ja igazítani tévedését. De szóló hiszi, hogy B. követe ezt tenni 
nem foghatja.—És most könnyebb megérthetés végett elölről 
kezdi a’dolgot.—A’kormány 1723 utána’ főispánoknak utasí
tást nem adhatott,mert azon évi országgyűlésen törvényekkel kö
rülirák a’ főispáni hivatal jogait és kötelességeit: de Maria Te
rézia,—kinek országlását dicsérni egykor divatban volt,ki pedig 
absolutismusra törekvők, de elfedé ez irányát a’ női szelidség 
fátyolával, azon M.T. ki iü évig országgyűlést nem tartott, —-

1770ben utasítást készíttetett a’ főispánoknak,—de nem admi
nisztrátoroknak, mint kiknek akkor még hiröksem volt. ő  ^fő
ispánokból e’ praesidialisok által még missionariusokat is csi
nált, de kreishauptmannokat nem, és csak annyit mondott,hogy 
a’főispánok által kikutatandó bajok a’megye utján orvosoltassa- 
nak. Ekkor még nem támadtatott meg a’ megye alkotványa, 
mellynek alkotó részei e’köv. lö r) a’ megyékben a’ közigazga
tás csak a’megyétől választott tisztviselő által hajtathatik végre. 
2) hogy e’ tisztviselők a’ kormánynyal nem érintkezhetnek, csak 
a’ megye közvetítésével. 3) hogy a’ megyéknek fölirási joguk 
van a törvénytelen parancsok eilen. E’ három alkotványos elv 
biztosítja az országot: a) hogy ollyanok, kik nem a’ megye kifo
lyásai,semmi törvénytelent nem hajthatnak végre a’ megyékben, 
mert a’ végrehajtás csak a’ megye tisztviselőié; b) hogy a’ kor
mány törvénytelen paranosit a’ megyei tisztviselők sem hajthat
ják végre, sem ellenök nem szegülhetnek, mert ők csak a’ me
gyével vannak érintkezésben, ’s csak annakmegbiztából csele
kedhetnek, 3) fölállittatván a’ fölirási jog, ez által biztosíttatnak 
az egyesek a’ kormány elnyomásától, ’s ez okozza azt, hogy 
a’ megyei közgyűlés felírván a’kormány parancsai ellen—egyes 
ember nem felelős. Ez a’ megyei szerkezet lényege, mellyet ha 
a’kormány megtámadott, olly felelősséget vállalt magára, minőt 
még egy magyar kormány sem. Maria T. e’jogait a’megyéknek 
megismeré ’s ugyanazért a’ főispáni utasításokat a’ helytartó ta
nács utján, nyíltan a’ megyékhez küldeté—tettek é reá ezek ak
kor észrevételt? nem ide tartozik de csak annyit mond szóló,hogy 
ő a’ megyék autonómiáját kétségbe nem voná. És most kérdi 
Baranya követét: a’ kormány küldött é a’ megyékhez a’ helytar
tótan. utján praesidialisokat, szóljon ő mint helytartó tanácsos, 
vagy szóljon akármelly megye, mellyel e’ törvénytelen parancs 
közöltetett. Merje Bar. követe a’ nemzet színe előtt mondani, 
hogy a’ dologról a’ helytartó tanács utján a’ megye hivatalosan 
tud valamit. Merje mondani Bar. követe, hogy e’praesidialisok 
nem foglalnak mást magukban, mint az őrködést ? Szóló csak 
a’mármarosi főispánhoz küldöttet ismeri, más adata nincs-Bara- 
nya köv. sem tagadá azt, hogy illy praesidialis küldetett a’ főis
pánokhoz, csak azt nem akará megismerni, hogy azok foglaltat— 
vák benne,miket szóló mondott. Pedig benne van szóról szóra, 
hogy a’ főispán vagy helyettesének kötelessége a’ megye nagy 
és kisgyülésein, törvényszékein praesidíálni, helységről helység
re járni,a’ községek számadásit vizsgálni, a’ falu lakosaitól meg
tudakozni: nincs é birájok ellen panaszuk ’sat. Hol van ez a’ cor
pus jurisban? Szóló ismeri a’ törvényeket, mellyek szerint a’ fő
ispán a’ megyei hatóság ellen mitsem tehet, hogy a’ közigazga
tás fölött őrködni tartozik, ’s ha ez ellen vétene valaki, a’ megye 
utján kereshet orvoslást csupán,’s nem adhat ennek tudtán kí
vül önhatalmából. De őrködésé az,hogy praesidialis nyomán a’ 
főispán faluról falura járva a’ helység lakosait kikérdezze? Vagy 
tán a’ helytartó tanács utján történik az őrködés ? Baranya kö
vete—mint e’testületnek tagja—fölvilágositást adhat, de nyúj
tott már azon férfiú a’ másik táblán, ki elnöklő tagja e’tanácsnak, 
’s az, kihez jött illy praesidialis azon meghagyással, hogy 8 nap 
alatt feleljen reá.—Igaz tehát—folytalja szóló — miként e’ prae
sidialis a’ helytartó tanácshoz leküldetett olly parancscsal, hogy 
minden kinevezendő főispánnal közöltessék. Igaz, miként a’hely- 
tartótanács jogánál fogva e’ praesidialisokra észrevételt tőn— 
különösen a’ faluról falurajárást kihagyandónak véleményezé; ’s 
igaz, miszerint ez észrevételeket maga őfelsége is helyeselvén 
helybenhagyd. De akkor már a’ praesidialisok szétosztatának. És 
kérdi szóló, hogy azon praesidialist elfogadó adminisztrátorok 
közöl csak egy is elmozdittatott é hivatalából, vagy csak viszsza- 
vétettek é a’ praesidialisok ? Nem, sőt még az örökös főispánok 
is rnegfosztatának törvényben gyökerező hivatalaiktól, meg azon 
jogtól, melly nem alkotványos jog ugyan, de míg a’ törvény 
áll, jognak tartandó,—tehát rnegfosztatának azon jogtól is, mit 
a’ család bir: igyazErdődy család Varasdmegyében joggal bir 
tisztviselőket kinevezni, és a’ családnak e’ magányjogát most 
Lentulaylmre adminisztrátor bitorolja. Viszszavétettek é tehát 
a’ törvénytelen parancsok, mellyekrenézve a’helytartótanács 
észrevételeit maga ő felsége helybenhagyá?—Sajnos—mondja 
szóló—hogy a’megyei szerkezet ellen, e’legdrágább institutiónk 
veszélyeztetése ellen eredő lépésekről mitsem tudhatunk,’s les
nünk kell az alkalmat, hogy akadjon férfiú, kiben a’ jobb érzet 
fölkelvén felfödözze a’ dolgot. A’ megyék eddig önállók voltak, 
íőispánaikkalha nem fértek volna is meg, legalább országgyü- 
lésalatt, midőn a’ követ idejött, főispánja a’ másik táblánál ült,— 
az otthon maradtak minden veszélyes befolyás nélkül készithe— 
ték az utasítást, holott most az adminisztrátor ott ül, hogy utasí
tást készíttetve reá mondassa a’ nemzetre , miszerint aggodal
mai nincsenek.— Figyelmezteti a’ rendeket: nem olly kérdés ez, 
melly azt döntse el: vájjon sérelem é az uj rendszer, hanem: ha 
vájjon a' fejedelem akaratja, miszerint aggodalmaink megszűn
jenek,teljesült é? Ezt leszavazni nem lehet; az ollytárgy, mellyben 
a’ minoritást sem tagadhatni meg, mert a’ fájdalomnak nagy e- 
reje van.—M Terézia nem utasitá a’főispánokat,hogy kis és nagy 
gyűléseken, sedriákon praesideídjanak,liolottmostméga’ hely
tartótanács által repraesentált praesidiálísokl aii is ben van ez — 
pedig erre a’ főispánoknak semmi joguk nincs, mint majd más 
alkalommal bebízonyitandja szóló.(Ekkqr történt a’magnási kar
zaton csattanás.)’S midőn a’másik táblán kérdők, miért nem 
közöltetének a’megyékkelisha törvényesek e’praesidialisok: reá 
az feleltetett, mert a’M. Teréziától kiadottaktól semmiben sem 
különbözik. Hogyan áll a'dolog? Igaz,hogy a’magyar törvénynek 
főőre a’ helytartótanács; (mirenézve—úgymond szóló -  nemso
kára törvényeket fog javasolni) a’helytartótanács kötelessége 
a’ törvénytelen parancsok ellen repraesentálni; de nem szabad 
elfelednie, hogy ehez másnak is van joga, l  j. a’ megyéknek. És 
tetteé a’ helytartótanács, hogy a’ megyék e’ jogaikkal éljenek? 
A’ főispánt sem lett volna szabad elválasztani a’ megyétől, mert 
az vele egy, ’s mindaddig, mig parlamentaris kormányhoz nem 
megyünk ál, kel|,hogy ez legyen moderátora, őre a’ megyének. 
-  Baranya aztmondá, ha a’ kormány választásaiban hibázott, 
nem kárhoztatható, mert az egyediségekben csalódni emberi, 
mire például fólhozá szólót, ki szinte csalatkozott a’ keresked. 
társaság igazgatójában. Egyediségekben csalódni igenminden- 
napi, úgymond szóló ’s hogy a’ keresked. társaság jgazgatójabi- 
zalmát—de egyszersmind Bar. követeétis — rutul megcsalta, 
igaz. Deő ekkor éjeken át nem aludt, módokrul gondolkodott ?

hogy a’ kár helyre üttessék, hogy a’ tolvaj kézre kerítve illő bün
tetését elvegye: ’s az atyát, t. i. a’ megszököttét a’morális kény
szerítés minden fegyvereivel arra bírta, hogy fia rablását pótolja 
’s ő maga szóló dolgozott mint a’ marha: és hála isten! a’ keres
kedelmi-társaság nem bukott meg, de most is áll. És most arra 
szólítja föl Bar. követét: mondjon csak egy esetet, hogy a’ 3 éven 
elkövetett adminisztr. törvénytelenségből csak egy is megto- 
roltatott volna a’ kormány által, sőt minden adminisztrátor sou- 
tenirozva volt. Vizsgálat történt é egy adminisztrátor ellen? sőt 
inkább a’ megyék ellen intéztetett a’neheztelés; ha pedig egyes 
panaszkodott, leszidatott; meílv megye főispánjával megelégült 
—az tőle ép azért elvétetett.—Ezután szónok a’ leiratról szólva 
még némellyeket ’s ismételve a’ sérelmi térről, miket e’ részben 
Borsod követe mondott, ajánlja békési módositványt. Ezzel az 
ülés eloszlott.

Pozsony febr. lOkén az e’ napi déli 12 órára határzott 
kerületi ülés minta’ jegyző jelenté, véletlenül közbe jött aka
dályok miatt másnapra halasztatott. Február 11 én 5 1 ik k e r. 
ü l é s b e n :  e l n ö k ö k :  Balogh K. és Egry Pál Győr ésUgo- 
csa megye követei; jegyző a’ leirat tárgyalásáig Szabó Mik
lós Vasmegye követe, a’ kir. városok rendezése fölölti viták
ra pedig Házmán Budaváros követe; tárgy: a’ k. kir. leirat 
folytán fölmerültek további vitatása, és a’ kir. városok ren
dezése körüli tanácskozások. —  Ba l o g h K .  elnök benyújt
ja a’ Bácsmegyébenkeblezetttiszáninneni kamrai kerület fo
lyamodását, melly szerint e’ kerület lakosai sajátságos hely
zetüknél fogvást a’ megváltást részükre az országgyűlés ál
tal kívánnák eszközöltetni. —  Továbbá benyújtja Héderváry 
György és neje Rácz Mária folyamodását egy végrehajtási sé
relem-elintézés végett. —- Ló n y a y M.  (Bereg) mielőtt a’ 
leirat fölötti viták bevégeztetnének, szólni kíván, mivel ő té
vé az indítványt, melly szerint fölirandó lenne ő felségének, 
’s melly indítványa e’ tábla többsége által elfogadtatott. És 
midőn megint felszólal, örvend, hogy a’ kedélyek lecsilapul- 
tával, higgadtabban fogadhatják a’ kk. és rr. nyilatkozatát. 
Nem kiván felelni az itt mondottakra, mert szerinte vannak 
pillanatok, mellyekben hazaíiui kötelesség a’ múltak feledése. 
Hanem szól azért, hogy okait elősorolja, mellyek őt indítvá
nya előadására bírták. Ebben főnézetit kívánja ő kifejteni,hogy 
a’ kiegyenlítés ösvényén annál biztosabban haladhassanak. 
Szóló úgy van meggyőződve, hogy jelen törvényhozás föla
data nemcsak a’ sérelmek orvosoltatásának sürgetése, hanem 
azon korkérdések megoldása is,mellyek a’ haza virágzására 
szükségesek, hogy az országgyűlésnek eredvénye lévén, ha
zánk hátramaradásából kivergődhessék. Szóló nem barátja a’ 
régi sérelmi politikának, mert ez az országgyűlés sürgetés 
teendőit csak hátráltatja: mindazáltal kötelességének tartja 
a’ sérelmek följelentését is. Azonban habékes kiegyenlítés
re alkalom van, azt hiszi,hogy az illy alkalmakat föl kell hasz
nálni. Szóló múltból azon tapasztalást merité, hogy a’ sérel
mek, ha a’ kiegyenlítés ösvényén el nem enyésztetének, több
nyire semmi eredvényre nem vezettek, ó  most is meg van ar
ról győződve, miga’ törvényhozás a’ nemzet egy osztálya ke
zében leend,mig az anyagi jóllét föl nem virágoztatja e’ hazát, 
addig nem is lesz elég erős a’ nemzet a’ sérelmektől megóni 
az országot. Ha azonban a’ népképviselet egyszer behozatik, 
ha az ipar fölvirágozván a’nemzeti jóllét a’ nép minden osz
tálynál gyökeret vénákkor a’törvényhozás folytonos ellenőr
ködése nem engedi megtörténni a’ sérelmeket. Azért ki a’ 
politikai kifejlésnek e’ nagy munkájához segéd-kezet nyújta
ni akar, az a’ sérelmek orvoslását az országgyűlés egyetlen 
teendőji közé nem fogja sorozni.Meggyőződése szerint min
den olly sérelemnek, melly agitatio anyagaul szolgálhat, a’ 
kormány érdekében fekszik, békés utoni kiegyenlítése. E’ 
miatt kívánta őfelségéhez azon föliratot,mellyet indítványo
zott, hogy a’ békés kiegyenlités utján a’ korkérdések megol
datása is előmozditassék, azontúl hogy a’ sérelmek megszün- 
teltessenek, erre nézve elég garantiának tartá azt,ha ezek fe
lől ő felsége előtt általányosana’ nemzet képviselőji nyilat
koznak. Szóló kétszer kimondá, hogy az 1723ik évi törvények 
épségben tartását kívánja, ’s csak azért tért el a’ gömöri indít
ványtól, hogy a’ főrendektől ő felségéhez juthasson a’ fölirat. 
Ó most is, mi e’ czélt megközelitendi,örömest elfogadja,hogy 
a’ kibékülés napján czélt érhessenek. Ez alapnézetekből ki 
indulva közié nézeteit, hogy békét eszközöljön, és a’ kor
kérdések még ez országgyüléseni megoldását biztossá tegye. 
—  Szab ó M. Három inditvány fölött vitatkoztak a’ rendek; 
ő mindezeket figyelemmel kisérte, figyelemmel volt arra is, 
hogy a’ békési módositvány mellett nyilatkoztak legtöbbel 
eddigien,és végre nem veszté el figyelme elől azon eszméket 
is, mellyek e’ vitatkozásból fölmerültek: ő e’ 3 indítványt le
hetőleg öszszeegyeztetendő egy szerkezetbe önté, mellyet i’ 
karok és rendek előtt fölolvasand, hogy, ha tetszésüket meg
nyerné, elfogadtassék. —  Fölolvastatván a’ szerkezet, nyom
tatás alá adatni határoztatott közmegegyezéssel.

S z a b ó  M. napi renden a’ városi ügy volna, mellfen 
az eddigi jegyző Szentkirályi M. családi viszonyok miattje- 
len nem lehetvén, minthogy a’ kir. városok részéről is két 
jegyző választatott, ajánlaná a’ kk. és rr.nek,hogyH ázm int 
Buda város követét bíznák meg ez ügyben a’ jegyzőség vi
telére. Közhelyesléssel fogadtatott az inditvány. Kossut h  
L. Pestmegye köv. benyújtja Bélabánya folyamodását,miíze-
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rint nevezett város Selmecztől külön választatni kíván. S zen t- 
i vá ny i  (Gömör) küldőji meghagyák neki, hogy b. Kemény 
Dienesnek az országgyűlésre hivatását sürgesse. Egy absen- 
tista szinte valami zemplénmegyei báró család meg nem hi
vatását panasziá. A’ 21. § fölötti viták: E r ti  János (Soprony 
ráros k.) a’ közzsibongás miatt nem érthetett hoszszas beszé
déből annyit vehetőnk ki, hogy kívánja: miszerint a’ város 
hatóságában fönforgó ügyek, birtokos és nem birtokos ne
mesekre tekintet nélkül, a’ városi bíróság által ítéltessenek, 
tett indítványát ’s ha ez többséget nem nyerhetne, a’ kormá
nyi törvényjavaslat ide vonatkozó §át, ha pedig ettől is elül
tetnék, a’ múlt országgyűlésnek ez ügybeni megállapodását.
—  Kol l e r  (Pestvár. köv.) a’ territoriális hatóság mellett 
nyilatkozik. Ka s s a  város köv. csak a’ 2ldik § b) pontját 
véli kihagyandónak. Több városi követ szavazást sürget. El
nök. Kétféle vélemény van: egyik, hogy a’ szerkezet 21dik 
Sból csak a’ b) hagyassék ki; másik, hogy a’ nemest még 
most nem volna tanácsos városi hatóság alá adni. Szerinte 
szavazati kérdésül ez volna kitűzendő: menjünk é tovább az 
eddigi gyakorlatnál, vagy sem ? számosán ellenmondanak.
—  Ma r k o v i c s  (Szeben) hibául rója fül az elnökségnek, 
hogy a’ tanácskozásnak irányt nem adott. — Most azért á- 
gaznak úgy el a’ vélemények. Pozsonym. köv. szerint csak a’ 
b)pont volna kihagyandó,Gömör szerint pedig, hogy a’ nemes 
mig városi területen lakik, ugyanazon t.hatóság alatt álljon, 
ó  a’ szabolcsira kívánna szavaztatni. Szóló szerint a’ városi 
rendezés czélzott hatásából mi sem lesz, mig a’ nemesek 
jogaikból nem engednek, mert addig rendről szó sem lehet.
—  Máj 1 á th  (Nyitram.) nem barátja a’ pontonkinti tárgya
lásnak. Egyébiránt a’ gömöri indítványt pártolja, vagy a’ 
múlt országgyűlési megállapodást. —  Ku b i c z a  (Tren- 
csénym.) a’ múlt országgyűlési megállapodáshoz ragaszko
dik. —  Os z t r o l u c z k y  (Zólyom) szavaztatni akar. — K o 1- 
l e r  (Pestvár. k.) figyelmezteti a’ rendeket azon anomáliá
ra , hogy a’ nemes kivétetvén a’ városi hatóság alól, bírót 
másnak választana t. i. a’ polgárnak, —  mert hisz polgári ál
lásánál a’ választáshoz joga még is volna. —  S e b e s t y é n  
(Veszprém k.) küldőji a’ lakbér, árjegyzéki, és városi telek
könyvre betáblázott adósságok miatt a’városi törvényhatóság 
alá vetik a’ nemest, de a’ nemesi pörök formalitását meg
tartatni kívánják-— Má r j á s s y  (Sáros) utasításánál fogva 
kívánja, hogy a’ nemesekre a’ városi bíróság alól kivétel té
tessék. Ócsak a’ lakbér, árjegyzék és betábl. adósság miatti 
követelésekre nézve kívánja a’városban lakó nemesek fölött 
a’ városi bíróságot. A’ b) pontkihagyatását sürgeti. —  Ba- 
b ar ez y (Csongrád) rendőrségi tekintetben a’ rend miatt a- 
láveti a’ nemest a’városi bíróságnak; de büntényi esetekben, 
ámbár e’ tábla többsége már azon túl esett, kivételt kívánna. 
Most csak magánjogi tekintetből kívánja,hogy az eddigi gya
korlatépen hagyassék. —  K o s s u t h  L. (Pestm.) különös
nek találja, hogy midőn a’ legfontosabbról, t. i. a’ személyi 
jogokrulvolt szó, a’ nemest a’ városi hatóság alávetni nem 
kételkedtek, és most a’ magánjogi csekélyebb fontosságú 
ügyben vonakodnak a’ városi bíróságtól és kivételt óhajta
nak. Már ha büntényi és rendőri tekintetben a’ legelső mág
nás is elítéltethetik a’ városi bíróság által, miért ne Ítélhetne 
ugyanaz az adós nemes fölött? Hacsak attól nem félnek a’rr., 
hogy némelly városok nem elég qualiücáltak arra, miszerint 
bíróságaik garantiát nyújtsanak. Az illy várostól meg kell ta
gadni a’ municipiumot. De ha valamelly város qualiücatió- 
jánál fogva érdemesnek találtatott a’ municipiumra, úgy kell 
intézkedni, hogy ennek bíróságában, ne a’ privilegiált állás
ban keressék a’ garantiát. Szóló semmi különbséget nem a- 
kar, akár személyről, akár birtokról van kérdés. Pártolja a’ 
legszélesebb territoriális jogot. —  S z mr e c s á n y | i  (Árva) 
a’szerkezet föntartatását kívánja azon módosítással,hogy al
kalmaztassák a’ bíróság a’ nemesi formákhoz. — J u s z t h  
(Turócz) mig a’ magánjogok nem lesznek jobban rendezve, 
a’ kivételek föntartását kívánja. (Sokan szavazást sürgetnek.) 
ó  sem barátja a’ pontonkinti tárgyalásnak, de e’ helyütt a’ 
b)pont kihagyatását sürgeti. Vagy ha szavazni akarnak,tűzes
sék ki kérdésükmagánjogi tekintetben általányosan alá vetik é 
a’ nemest a’ városi bíróságnak, vagy sem?

El n ö k .  Tehát véleménye szerinte’ kérdés volna fel
teendő: magánjogi tekintetből általányosan alávetik é a ’ ne
mest a’ városi bíróságnak, vagy nem? természetesen kivé
ve a’város határán kívül általok birt ingatlanokat. B a b a r -  
czy (Csongrád) igy kívánja föltétetni a’ kérdést: maradjon é 
az eddigi gyakorlat,vagy ne? H u n k á r  (Veszprém): marad
jon é a’ b) pont vagy kihagyassék? Sokan sürgetik:az elnök 
által kitűzött kérdés igen általányos, reá szavazni nem lehet, 
ó  arra kíván szavazni: maradjon é a’ b) pont, vagy ne? —  
Ol gya yT.  (Pozsonym.) az elnöki kérdést elfogadja.Elnök 
ismétli a’ kérdést. As z t a l os  (Mármaros) a’ kérdéssel nem 
elégszik meg. P á z má n d y D.  (Komáromm.) szerinte, hogy 
a’ valódi többség kitudassék, az lenne a’ kérdés: maradjon é 
a’ szerkezet vagy sem? Bo hús (Aradm.) a’ szerkezetnél kí
ván maradni. J óny  (Szepes) a’ b) pontra kíván szavazást. 
S i mo n  (Sopronym.) maradjon é a’ szerkezet,vagy sem?—

Ko s s u t h  L. (Pestm.) hogy az aggodalmak eloszlattassanak, 
szerintenem a’ szerkezetre kellene szavazni, mert az némel- 
lyiknek sok, másnak kevés ’s igy az igazi többség nem volna 
megtudható, hanem szerinte legtanácsosb lenne fokozatokat 
állítani föl,t.i.3féle tekintet alá jöhetnek a’városban a’ neme
sek: lö r kik állandóan ott lakva polgári foglalkozást űznek. 
2or kik birtoktalanok és semmi polgári foglalkozást nem űz
nek. 3or a’ birtokosak. Azt hiszi, az első fokozatuaknak vá
rosi bíróság alá vettetését senki nem ellenzi;szerinte hát leg
előbb a’ másodikra kellene szavazni, melly ha elvettetnék,a’ 
3ikra szavazni sem kellene, mert ki a’ birtoktalan nemest ki
vevő a’ városi hatóság alól, az bizonyosan a’ birtokost is ki- 
veendi;de ha a’ 2 ik elfogadtatott, a’ 3ikra történhetnék sza
vazás. J a g a s i c s  (Esztergamm.) Turócz szerint kívánja föl
tétetni a’ kérdést általányosan. P a ez o lay  (Hont) ha úgy
mond szavaznak,eláll a’ szótól. E 1 n ö k: nehogy a’ speciali
tások által az általányosságtól elültessenek,Turócz szerint kí
vánná föltenni a’ kérdést. P a c z o 1 ay (Hont) a’ nemest városi 
bíróság alá vettetni semmi tekintetben sem akarja. T o mc s á -  
nyi  (Békés) ha a’ pesti fokozatokra szavaznának,úgy a’szer- 
kezet meg is maradhatna, ó  pedig arra akar szavazni: ma
rad é a’ szerkezet,vagy sem? (Sokan, kivált a’ városi köve
tek szavazást sürgetnek.) Vi dos s  (Vas) a’ városi hatóság 
alávetést magának a’ nemességnek érdeke is úgy hozza ma
gával. Mert szerinte a’ városok coordinálása után, épen a’vá
rosok lesznek a’ kis, de tán nagyobb birtoku nemességnek is 
ásylumai,hol mind a’ személy mind a’ vagyonbátorságot job
ban föllelik, minta’ megyékben. Kivált ha az ősiségeltöröl
tetik a’ kis nemesség kénytelen lesz városokba vonulni ’s 
a’ polgári elemmel rokonulva keresnie foglalkozást; de ha 
a’ városi bíróság alól kivétetik,a’jóllétre vergődhetés eszkö
zét veszik el tőle. Példát idéz. Vöröcze helységből Pozsony
ban van egy lakatos, —  ki a’ polgári elemmel öszszeforrva 
30 ,0000  forint birtokosa most. A’ városok rendezésétől ő azt 
várja, hogy az ottani szabadabb mozgás az alkotványos élet 
jótékonyságait kifejleszsze, mit a’ különbségek fölállításával 
nem érnének el. A’ szerkezet föntartatását kívánja: egyedül a’ 
város határain kívül levő birtokra nézve akarja megtartani 
az illető bíróságot. És itt nemes és nemnemes közt semmi kü
lönbséget nem tesz, akármellyik bírjon is ingatlant a’ város 
határain kívül— arra nézve a’ birtok bírája alá tartozzék.—  
(Éljen! a’ városi követek részéről).

P á z m á n d y D .  (Komáromm.) Ha tovább vitatkoznak 
a’ kérdés fölött,— előadja a’ múlt országgyűlési megállapo
dást, mellyet legczélszerűbbnek tart. Ott, kik a’ városban lak
nak és bírnak, csupán városi bíróság alá vettetnek. Erre sza
vazni sem kellene. Hol most a’ telekkönyvre betáblázott a- 
dósság van téve , ott a’ múlt országgyűlési megállapodás 
szerint igy volt: ,,ki a’ városi lakás alatt indított adóssági ke
resetekre nézve,“ ez külső birtokra azonban nem értetik. A- 
zért ezt kívánná a’ d) pont helyébe. Ha pedig szavazni akar
nak, úgy kell föltenni a’ kérdést: a’ birtoktalan nemesek min
den tekintetben alávettessenek é a’ városi bíróságnak ? E l
nök.  Fölteszi a’ kérdést: a’ n e m e s e m b e r  m a g á n j o 
g i  t e k i n t e t b e n  á l t a l á n y o s a n  a l á  v e t t e s s é k  é 
a’ v á r o s i  b í r ó s á g n a k ?  A’ többség n e m r e  szava
zott t.i. 28 megye: névszerint Pozsony, Soprony, Liptó, Ko
márom, Bars, Hont, Győr, Veszprém, Baranya, Zólyom, Fe
jér, Esztergám, Mosony, Tolna, Bács, Turócz, Pozsega, Ve- 
rőcze, Sáros, Ung, Szatmár, Szepes, Mármaros, Csongrád, 
Csanád, Temes,Torontál, Krassó és Horvátország; i g e n 
r e  20 megye, u. m. Nyitra, Trencsény, Vas, Nógrád, Zala, 
Somogy, Pest, Árva, Szeréin, Abauj, Zemplén, Szabolcs, 
Gömör, Borsod, Heves, Bereg, Ugocsa, Békés, Arad.— Tor
na nem volt jelen.— S o m s i c s :  Ha a’kir. propositiók mel
letti javaslat 24. §ra tűzték volna ki a’ kérdést, i g e n t  mond. 
P á z m á n d y  D. (Komáromm.) A’ határon kívül biró ne
mesekre nézve kellene szavazni. In  k e y  (Somogy): Bara
nya szerint elfogadják é a’ kir. propositiók 24. §át? J u s t h  
(Turócz): Szerinte különbséget kellene tenni a’ birtokos és 
birtoktalan nemes közölt, ha vájjon akarják é mindeniketa’ 
városi hatóság alá vetni, vagy csak a’ birtoktalant? B a b a r -  
czy  (Csongrád). Ugyanezt követeli. C s a u s z  (Nagybánya 
követe): A’ kir. propositio 24. §ra kíván szavazást. P á z 
m á n d y D .  (Komáromm.) Turócz kérdéséből nem tudhat
ni meg a’ többséget. Szerinte igy kellene föltenni a’ kér
dést: a’ városban lakó de másutt ingatlant nem biró nemes 
alávettessék é minden tekintetben a’ városi hatóságnak ? 
E l n ö k :  viszsza kell menni azon vezérfonalhoz, mellytől el
indultak. Ez volna a’kérdés: kívánják é a ’ rendek, hogy a’ 
nemes a z a ) ,c ), d) esetein kívül a’ városi törvényhatóság a - 
lól kivétessék? (Sokan kiáltják ,nem ugy!‘) S zab ad k a kö 
ve t e :  A’ szabolcsi indítványra szeretné a’ szavazást,melly- 
szerint minden állandóan városban lakó a’városi hatóság alá 
vettessék, az ideiglen például Vi, V* évig ottan tartózkodó 
pedig csak rendőri esetekben. Pa ez o la y  (Hont). Turócz 
szerint kívánja föltétetni a’ kérdést. Szí uh a (Jászkunság). 
Pontonkinti szavazást sürget, mert a’ b) úgyis kimaradand. 
A s z t a 1 o s P. (Mármaros). Ö csak a’ b) pontot kívánja ki

küszöbölni a’ szerkezetből. Kérdésül elfogadja Turócz a- 
jánlatát. K e n d e  Zs. Szatmár köv. Ha általában arról vol
na szó, hogy ember és ember, testvér és testvér között kü
lönbséget tegyen—  ö nemtenne. De most midőn a’ különb
ségek léteznek, mindaddig, míg a’ városi törvényszékek úgy 
nem rendeztetnek, hogy abban minden elem képviseltetvén 
gróf, herczeg, polgár egyenlő biztosságot találjanak,—  a’ 
nemest most még alávetni nem kívánja. De mig kasztok létez
nek, ez lehetlen: azért nem kíván ő még uj kasztokat is alkot
ni, hogy a’ nemesség birtokos és birtoktalanra osztályoz- 
tassék. —

Ko s s u t h  L. (Pestm. köv.) Út Szatmárm. követének 
előadása gyonyörködteté. Szóló szinte szeretne tabula rasát 
csinálni, ’s abból uj alakot önteni a’ statusra. Hiszi hogy e’ 
radicalis tért sokszor nem fogadná el Szatmárm. érdemes 
követe (közbe kiált „elfogadom“ ); de ki a’ körülményekkel 
alkudni akar, az illy radicalis nem is lehet. Szóló meg akar 
alkudni a’ körülményekkel. Figyelmezteti a’ rendeket, hogy 
a’ logikának véghetlen ereje van, a’ félig kimondott elvet —  
egészen kivija. így ha a’ nemességet büntetőjogi tekintetben 
alá veték a’városi hatóságnak, a’ logika kívánja, hogy ma
gánjogi tekintetben is az történjék, —  vagy pedig akkor a’ 
büntető tekintet is utána rogyik.'— De ha ez történik, akkor 
ismét a’ logika szerint a’ nemes sőt gróf is polgárjogot sem 
nyer: és ha a’ polgári elemnek jövendőjét akarjuk, ha érez
zük, hogy az alkotvány fejlődéséhez uj erők Kellenek, hol ve
szik az erőt, ha a’ polgárságot olly testvérlelenül ellökik? 
Inkább egymásnak kölcsönös segélyére, szeretetére volna 
szükség. (Helyeslés a’ városi követek részéről). Különben 
látja, hogy ma nem lesz megállapodás —  azért a’ tanács
kozást holnapra kívánja, késő lévén az idő, halasztatni. Ezzel az 
ülés eloszlott.

Pozsony febr. 12kén. 52ik kerül ,  ül és :  e l n ö k ö k :  
Balogh K. és Egry P. Győr és Ugocsa követei; j e g y z ő k :  
Szabó M. és Házmán F. t á r g y :  a’ megyei rendszer körüli 
múlt országgyűlés óta tett intézkedések iránt érkezett kir. lei
ratra szóló fölirási javaslathitelesitése ’s a’ városi ügy. Sz a bó  
M. olvassa a’ fölirási javaslatot. Soms i c s  P. (Baranya) Szóló 
Zemplén és Pest követeinek felelettel tartozik, és ha nem felel, 
annak kívánja tulajdonittatni, hogy a’ törvényhozónak maga
sabb kötelességei is vannak a’ dialektikánál.Többször monda
tott e’ helyen már, hogy a’ kor kérdéseit egy párt önerejéből 
megoldani nemképes, hanem a’ pártok öszszevetett vállal esz
közölhetik azt; e’ váll-öszszevetés pedig csak úgy idéztethetik 
elő, ha a’ kérdések iránti divergentiák kölcsönös közele
dés által kiegyenlittetnek. És ezért nem akar jelenben szóló 
hoszszas lenni észrevételeiben, csak arra kérvén a’ rendeket, 
hogy épen ez okból, a’ fölirási javaslat általányosabban szer- 
kesztessék, hogy mig abban egyik párt elveitföl nem adja, a’ 
másik sem legyen kénytelen compromittálnia magát. így tör
ténhetik meg a’ kölcsönös közeledés, különben pedig küldőji 
utasításánál fogva, szavazást kell erre nézve sürgetni. B a- 
b a r ez y A.(Csongrád k.). A’ jelen fölirási javaslat philoso- 
phiáját abban leli, miszerint az aggodalom csak az iránt nyíl— 
ványul, hogy a’ főispáni hivatal körül a’ törvényhozáson kívül 
ne történjenek intézkedések, nem pedig abban, hogy a’ főis
páni hivatal megszoriltassék. így lévén meggyőződve, jelen 
fölirási javaslatban olly élveket is lát, mellyeket küldőji utasí
tása, de saját meggyőződésénél fogva sem fogadhat el: a- 
zonban méltányolva e’ fölirat loyalis hangulatát, figyelembe 
véve azon körülményt, miszerint ő felsége még a’ nemzet egy 
részében levő aggodalmat is megszüntetni kívánta, miben ő 
felségét akadályoznak nem lehet; ezeketögyelembe véve ö- 
römestbeléegyezik abba,hogy e’ fölirat ő felsége elé terjesz
tessék: csak arra kéri, mint Baranya követe a’ rendeket, hogy 
a’ részletek mellőzésével, nagyobb általányosságban hagyják 
fogalmazni a’ szerkezetet. (Több oldalról „ m a r a d j o n “ t ki
áltanak.) K o s s u t h L .  (Pestm.) A’ közelítési nézetnél fogva, 
a’ szerkezet modora ellen kifogást tenni nem lehet; mert a’ 
törvényhozásnak kötelessége ő felségét némileg a’ részletek
kel is megismértetni, mellyek orvoslását tőle reméllik. Azért 
a’ szerkezet megtartását kívánja,’s úgy hiszi,legjobb volna azt 
egyszerre szavazás utján eldönteni. A’rendek helyesléssel fo
gadva ez indítványt, kérdésül kitüzetett: maradjon é a’ szerke
zet, vagy módosittassék? Me l l e t t e  szavaztak: Abauj, Zem
plén, Ung, Szabolcs, Gömör, Borsod, Heves, Bereg, Torna, 
Ugocsa, Bihar, Mármaros, Békés, Arad, Nyitra, Soprony, 
Trencsény, Vas,Nógrád, Zala,Liptó,Komárom,Bars,Somogy, 
Veszprém, Zólyom, Fejér, Pest, Turócz, Verőcze, —  egyházi 
rend, Hajdú kerület és sz. kir. városok. Mó d o s í t a n i  akartak: 
Sáros, Szatmár, Szepes, Csongrád, Temes, Torontál, Krassó, 
Hont, Győr, Baranya, Esztergám, Mosony, Tolna, Árva, Bács, 
Pozsega, Szerém, Horvátország, Jászkun kerület. Csanád nem 
szavazott, Turopolya nem volt jelen. Tehát 31 szavazat 18 el
lenében a’ szerkezetet meghagyatni kiváná. Szavazat közben 
V i d o s s  Vasm. követe következőleg nyilatkozott: sebes pos
tán kapott legújabb utasításánál fogva kijelenti, hogy küldőji 
e’ leiratban sem a’ múltra, sem a’jelenrenem látnak elég biz
tosítékot ’s ezért meghagyák neki, hogy míg a’ sérelmek
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tettleg m eg nem orvoso lta lak , a’ hadi adót is tagadja meg: 
tekintve, hogy e ’ felirati javaslat a’ közeledés és kölcsönös e -  
gyezkedés müve, melly a’ sérelem  orvosoltatására reményt 
nyújt— a’ szerkezetet megtartatni kívánja. In k ey  Zs. Som ogy  
követe hasonló szellem ben nyilatkozott. K o s s u t h  (P estm .) 
részéről óhajtaná ’s tán a’ rendek is igy éreznek, hogy mielőbb 
esnének túl e’tárgyon: azért kívánja, kéretnék m egszem élynök  
ő m élt., hogy e’ fölirati javaslat fölvétele végett m ég ma hir
detne országos ülést. S z a b  ó M. jegyző: A’ b. Kemény Dienes 
országgyűlésre m eg nem hivatása iránti üzenetet olvassák. 
S z e n t iv á n y i  (Gömör) hiszi hogy ez üzenetre b. Kemény D. 
m eg fog hivatni, azonban m egyéje részéről kijelenti, hogy a -  
kár hivatik meg,akár nem, az illető m egjelenését a’ m eghívás 
nem függeszti fel. (Majd mindenfelől kiáltják: Ez már hatá
rozat.) Ezután a’ városi ügy vétetvén föl, folytattatott a’ 2 1 . §• 
fölötti tanácskozás.

K Ü L F Ö L D .
OLASZORSZÁG. A’ mostani szicziliai lázadás történe

te röviden következő: a’ király születésnapja, jan. l2 k e v o lt ,  
midőn a’ palermói nép, miután előbb szándékát kijelenté, m i
szerint fegyverhez nyúl, ha az eddigelő kért reformokat m eg  
nem adják, a’ lázadást megkezdette. A’ kfr. sergek , néhány 
meghiúsult kísérlet után a’ zendülés lecsilapitásában, a’ vá
ros belsejében! szállásokat elhagyni ’s laktanyákba, erőssé
gekbe ’s a’ királyi várba kényszerültek viszszavonulni. Éjjel a’ 
hatóságok Vezuviót (g ő zö st) azon világos parancscsal, mi
szerint leveleket vagy utazókat magával semmi esetre ne vi
gyen, Nápolyba indíttatták. Másnap reggeli 7  órakor, vész- 
harang-zugás hivá fel küzdésre a’ népet, a’ lődözés m eg
kezdődött. Időrül időre ropogtak álgyulövések a’ vár irányá
ban, vadászpuskák,kardok vagy pálczatőrökkel ellátott 1 5 —  
2 0  egyedből álló csoportok , jól öltözött fiatal emberek v e
zérlete alatt, futkostak e ’ kiáltással: Éljen II. Ferdinánd! éljen 
az alkotvány! a’ városban szerteszét. Ezen naptól kezdve 
terjedett’s erősült folyvást a’ zendülés. Több— ollykor gyilkos 
ütközetutána’kormány hatalma megszűnt a’ városban; ló k én  
többrendü választvány neveztetett, mellyek vezérlését a’ föl
kelők azóta követik: l )  egy választvány a’ város ótalm azá- 
sára Pantellaria herczeg alatt; 2 )  egypénzügyi választvány 
Rudini marquese alatt; 3 )  egy élelm eztetési választvány S p e-  
dalotto marquese ’s 4 )  egy választvány a’ statusügyekre dón 
R uggero Settimo vezérőrnagy alatt, kinek ü gyessége ’s nagy 
népszerűsége köztudomású. Legbefolyásdusabb tagok közé 
tartoznak Stabile és Scaglia urak, amaz kereskedő, imez ügy
véd. Zendülés kezdetétől fogva nem szűntek m eg a’ kir. sergek  
következő állomásokat megtartani: a’ kir. várat, melly a’ hely
tartó lakása, Castellamaret, a’ Moloféle laktanyákat, a’ fo g 
házat Molo és város közt,a’ pénzügyi palotát a’ ten gerészté- 
renToledo utcza torkolatánál,’s a’vár közelébeni laktanyákat. 
A’ sergek h a t ezer főnyi hadtest által, mellyet a’ király k i-  
lenczgőzfregáton sebesen N ápolyból küldölt ’s melly 15kén  
délutáni 4  órakor érkezett Palermo elé, m eg lőnek erősittetve. 
2 4  órai tartózkodás után Aquila gróf kettővel e ’ hajók kö
zül Nápolyba viszszatért, kettő más 17kén küldetett el ’s e ’ sze
rint csak öt fregát maradt a’ kikötőben. Jan. 1 3 — 14ke közti 
éjjel Castellamare, jóllehet addiglan csak részleges ’s nem 
igen öldöklő öszszecsapások fordultak a’ sergek ’s lakosság  
közt elő, bombákat ’s röppentyűket bocsátottak a ’ városra a ’ 
nélkül, hogy valami figyelm eztetés történt vagy jel adatott, mi 
által a’ lakosság gyanumentes része a’ fenyegető veszélyről 
tudomást nyerendett,’s a’nélkül,hogy a’különféle consuloknak 
idő engedtetett volna, honfitársaik figyelm eztetése ’s bátor

ságba hozhatására. Más nap reg ge l Bulldog angol g ő zö sp a - , 
rancsnoka sikereden lépéseket tőn a’ helytartónál az álgyuz- 
tatás félbenszakasztására. A’bombák „hullottak“  m ég, midőn 
franczia consul Breston ur, tiszltársait felszólitá vele Majo 
herczeghez menésre az álgyuztatás m egszüntetése végett. A’ 
szardíniái, scbw eizi, egyesült statusi, porosz és orosz consu- 
lok hozzá csatlakoztak; az angol és ausztriai, amaz mert láb
baja van, ’s imez mert egy nagyon távol fekvő városrészben  
lakik,nem mentek ugyan velők, de hozzájárulásukat kijelenték. 
A’ lépés nem volt veszély nélkül. A’ vár közelébe érkezve, a’ 
küldöttség puskalövésekkel fogadtatott, szerencsére senki nem  
sebesittetett m eg. A’ herczegnél szólásra Breston urat bizák 
m eg a’ consulok; hoszszas értekezés után m egígért amaz 2 4  
órai fegyverszünetet’s ezen Ígéretét Írásban adta. Onnan a’ 
consulok, számos torlaszon keresztül, a’ város közepén fekvő 
tanácspalotához, hol az állandó választványok öszszegyüle- 
kezve valának, vonultak. Az ajánlatoknak, mellyeket az ellen
ségeskedések megszüntetésének kieszközlésére tőnek, nem 
voltrem éllt eredvényök. A ’ rövid időhatárt Breston ur egy a’ 
kikötőben fekvő amerikai három árboczos (hajó) bérlésére 
használá ’s 16kán a’ francziák, kiknek sikerült a’ kikötőhez 
jutni, hajóra szállíttattak. Következett napokban a ’ város hely
zete lényegesen mit sem változott, csakhogy bizalom ’s erő a’ 
lázadóknál óránkint növekedett, m ig ellenben a’ kir. sergek, 
elzárt helyeken öszszeszorultan, élelm iszerek és segélyforrá
sokban mindig nagyobb hijánytszenvedőnek. Az erősített á l-  
lomásokoni katonák ’s a’ lődöző néptöm egek közt a’csatázá- 
sok véresek nem lehettek; legmakacsabb volt egy öszszecsa- 
pás azon mozdulás következtében, mellyet a’ kir. sergek a’ 
Mólónál a’ várrali öszszeköttetés végett tőnek. Macqueda ka
punál, melly csak névleg áll fen, naponkint elkeserült viasko- 
dás folyt. De bár a’ lázadás nem volt képes a’ katonákat v a -  
lamelly állomásból kiszoritni, m égis a’ hatóságok viszszavo- 
nulását az erősségekbe, szabályozott és hatalmas önrendezésre 
forditá. A’ sziget belsejébőli tudósítások emelék a’ nép re
ményeit jelentetvén, miszerint Palermo egész környéke fel
lázadt. Valamennyi levélben iraték, hogy a’ társaság öszszes 
osztályait ugyanazon szellem  lelkesíti, hogy nem esek, polgá
rok, papok, szerzetesek, halászok és parasztok erősen vias
kodnak kiáltozva: Éljen a’ szicziliai függetlenség! éljen szent 
Rozália! (Sziczilia védszentje). A ’ nyilványos adakozás bő
ségesen  folyt. Midőn 1 7 — l8 k ek özti éjjel a’kölcsönházategy  
bomba szétrombold, kevés pillanat alatt 2 5  ezer fr. Íratott alá. 
Még egy uj álgyuztatás veszélye lebegett a’város fölött,midőn 
l  Ükén, Breston ur m eghívására, az öszszes consulok egy köz
tiltakozásban egyeztek m eg, mit amaz szerkeszte. Ezen iro
m ányjó hatást eszközle, franczia és olasz nyelven valamennyi 
utczában felragasztatott, mi közben oda ’s ide küldetések tör
téntek Majo herczeg és városkormányzó k ö zt’s eleinte ha
tározatlan és ingadozó igényei a’ fölkelőknek elvégre követ
kezőkben állapíttattak meg: állíttassák viszsza a’ régi sziczi
liai alkotvány, ’s a’ szicziliai parlament azonnal hivassák P a -  
lermóba öszsze. Ezen ultimátumtól nem akartak eltérni ’s miu
tán a’herczegnek term észetesen semmi felhatalmaztatásanem  
volt ez alapon alkudozásra, ennek következtében lö k é n  egy 
hajót küldött Nápolyba. Más nap az előbb indult két fregát 
ismétviszszajött, magukkal hozván a’ kir. rendeleteket.Két hó
nap előtt ezen ajándék általányos öröm et okozandott, m osta’ 
lázadók határzottan viszszautasiták azt, mivel a’ sziget általá
nyos fölkelésére tartottak számot.Messinában 6kán egy láza
dást kisérlettekm eg,dem elly m ég az nap elnyomatott;a’paler- 
moi esem ények 15kén m ég nem tudattak, a’ nép viselele  
nyugtalanító volt, de a’ katonai hatóság félelm es intézkedése

ket tőn. Rendkívüli fegyvertények eddig még sehol elő nem 
fordultak. Csak beszéltek 2 0 0  m egölt vagy sebesült kato
náról, 5 0 — 6 0  elveszett fölkelőről. Montrealban egy város
kában 2 lieunyire Palermotól a’ benczebarátok fegyverhez 
nyúltak’s az őrséget foglyaikká tették.Palermóban magában a’ 
várhoz közel eső Novizziato kolostor ellen, mellyet a’ kir. ser
gek ótalmaztak, erős megtámadás történt— de az eredvény 
m ég nem tudatott. Következők az e ’ fölkeléshez tartozó le g -  
fontosb irományok: levelezés hercz. Majo ’s a’palermoi v .kor- 
mányzó közt. Ó exja a’ kormányzó polgártársaihoz. Tegnap 
következő levelet kaptam : ,,a ’ polgártársak vérontását igen  
fájlalom. Ila ön hozzám jöhetne, némelly eszközöket terjeszt
hetnék elibe a’ baj lehetőleges elkerülésére. Barátja Majo.“  
Mire válaszoltam: a’ várost két nap óta álgyuztatják. Azon 
részben, melly a’ szerencsétlen osztályt érdekli, m eg van 
gyújtva. Engem a’ katonák puskalövésekkel üldözének, midőn 
az ausztriai consulkiséretében’segykövetség izászlóva lv isz- 
szavonultam. Az idegen consulok midőn két fejér zászló elővite 
lése  mellett, a’ kir. várba mentek,puskalövésekkel fogadtattak. 
V édtelenszerzeteseka’ katonáktól kolostorukban m eggyilkol
tattak, és ez mind azalatt történik, mig a’ nép a’ fogoly kato
nákat tiszteli, táplálja, testvéreiül bánik velők. Ez az ország  
mostani állapota. Egy általányos védelm i ’s közbátorléti vá-  
laszlványállfen. Exiád ajánlatit egyenesen ehez irányozhatja. 
Január 18 . Főhelytartó a ’ kormányzóhoz, jan. 18 . Mit nekem  
ön a’ fehérzászlókról ir, mik állítólag nem tiszteltettek,téve
désen alapszik,melly onnan származék, mivel azok nagy nép
töm egtől kisértetvén, a’ katonák azt hivék, hogy a’ zászlókat 
megtámadni szándékozik a’ nép. Ha csak két szem éllyel is 
akart volna ön engem  m eglátogatni, nem történik m eg ez e -  
semény, mellyet igen fájlalok. Mi a’ barátokat,kikről ön beszél, 
illeti, m eg kell önnek mondanom, —  mikép kolostorukból 
a’ sergekre számos puskalövés intéztetett, — mellyek egész 
a’ kir. vár ablakaiba hatottak. Én tehát a’kolostort azonnal 
kiürittetém. Ön ismer engem  e lég g é , hogy valamelly nép
jog  ’s em beriség elleni cselekvényre képesnek higyen. Ohaj- 
tokexiáddal, vagy valamelly Öntképviselőszem éllyelértekezni 
’s m eg lehet győződve,mikép nálam vágyat lelend egy illyetén  
szomorú helyzet mielőbbi megszüntetésére. Tudósítom önt, 
miszerint sergeim nekparancsot adtam,többé egyetlen egylö- 
véstsem  tenni, hacsak netán a’ nép előbb tüzelne reájok.Nyu- 
gottan egyezkedhetünk a’ vérontás m egszüntetésére vezető 
eszközökről. Jójön tehát hozzám, vagy küldjön valakit és szá
mot tarthat rá, hogy akkor mindennek vége lesz.—  A’ kor
mányzó válasza: Ezen reggel válaszoltam önnek, h o g y fe lh a -  
talmaztatásom mint város-korm ányzóé,nem  terjed békeaján
lások elfogadására. Ismétlem önnek e’ feleletet. A ’ főválaszt- 
ványhoz kell önnek fordulnia. Ha valamelly kölcsönös b iztos- 
ságu helyet öszszejövetelre akarunk, itt az angol gőzös, hol ön 
’s a’ nép képviselőji öszszegyülhetnek.Ez az egyetlen leh elsé- 
séges mód alkudozásra. —  Különben mindennek v é g e .—  

Válasza a’ főhelytartónak: Jan. 18 . Nagyon fájlalom , hogy  
ön ajánlatát el nem fogadhatom, miután csak király-nevezte 
hatóságokkal közlekedhetem. Óhajtottam volna, hogy küldött
sé g  menjen Nápolyba, e ’ város föltételeit a’ királynak előter
jesztendő. Kértem önt, látogasson m eg,vagy küldjön valakit 
hozzám, miszerint az e ’ czélra vezető eszközökrül értekezhes
sünk. —  Azonkívül nem vonakodandottam ő felségének írni ’s 
levelem et a’ küldöttséggel együtt gőzösön Nápolyba szállít
tatni.—  A’ választvány m e g j e g y z é s e .  Ezen jelentés válasz 
nélkül maradt. A’ helytartó hűtlensége azon követek irányá
ban, kik hasonló körülmények közt küldettek hozzá, nagyon 
ism éretes.

2 2 ik  szá m .
Árverési hirdetvény.

A’ nagym. m. k. udv. kincstár jóváhagyá
sából ezennel közhirré tétetik: miszerint 1848dik 
észt. április 27dik (huszonhetedik) napján Tar- 
czalona’ k. k. tiszttartói lakban tartandó árverés 
utján következő k. haszonvételek bérbe fognak 
adatni:

1 ör Tokaj városában gyakorlandó husvá- 
gatási jog az ahoz tartozó szalonnaméréssel.

2or a’ tokaji, rakamazi és timári halászat.
3or a’ kis-tokaji szárazmalom.
áer a’tarczaliCsukaház nevezetű korcsma.
5ör a’tarczali fekete sas nevezetű vendéglő.
Gór a’ tarczali négy bolt.
7 era ’ timári két szárazmalom 1848d. észt.

november ls ő  napjától számítandó 3 esztendőre.
8or a’ rakamazi határban létező 61 hold 

kenderföldek.
9er ugyanazon határban létező 324 hold 

szántóföldek.
lOer ugyanott létező 216 hold dohány-ter

mesztésre alkalmas földek.
Végre 11 er a’ timári határban levő 375/« 

hold majorsági földek 1848. észt november ls ő  
napjától számítandó egy esztendőre.

Az árverésben részesülni kívánók a’ szük
séges bánatpénzzel és biztosítékkal ellátva az ár
verési föltételeket a’miskolczi kormányzói és tar
czali tiszttartói irodában eleve is megszemlélhe
tik.— Kelt Miskolczon, december 5én 18 7 .2 —3

f  A’ Pestmegye pártfogása alatt álló hazai első takarékpénztár részvényeseinek folyó hó 
6án tartott közgyűlése által a’ közlekedők javára tett ’s fo lyó  é v i m a r tin s  /s ő  n apján  m á r é let
be lép te ten dő  szabá lym ó d o sítá so k : 1) nyitva áll az intézet m in d  betéteire m in d  k ivé te lre  vasár- 
és ünnepnapokat kivéve mindennap reggeli 9 órától délutáni 1 óráig. 2 )  s z á z to l i  ö t  k am at fi
ze tte tik  a' b e té te i u tán  a ' legkisebb öszszcgen  k ezd ve  eg ész  2 f i 0 0  p fr /ig . 3) Kamatoztatása a’ 
betéteinek vagy felfizetésnek kezdődik a’ hó első felében betett vagy felflzetetett öszszegre nézve 
a’hó ló ik — a’második felében betett vagy felfizetettekre nézve pedig az utána következő hó
nap ls ő  napján ’s a’ kivételkor is ezen időszaki arány tartatik. 4 )  Az ausztriai (1834. és 1839ki) 
staluspapirosi kölcsönöktül— folyami értékük ^ ré sz e  erejeig számítva mint eddig— kam at nem  6  
hanem  5 '/ ,  vé te tik , ’s az e’ végre beadandó folyamodások az intézetben a’ pénztárbiztos és pénz
tárnok által”elfogadtatnak ’s az áltatok kiszámítandó kölcsön— utólagos bejelentés mellett — tűs— 
tint kifizettetik. Kelt P e s t e n ,  1848ik évi február 13án a’ közgyűlés meghagytából

S z a l  a y  József, s. k. jegyző.

É R T E S Í T Ő .

M u n k á s o k
fogadtatnak a’ gőzhajók ki- és berakodására az egész hajózási időszakra, kik mindennap délelőtti 
8 és 9 óra közt jelentsék magokat a’ főügy viselőség hivatalszobájában az első cs. k. szabaditékos 
dunagőzhajózási társaságnak Pesten. " 1— 3

I jan reggeli .9 órakor, az egyetemi iróhivatal te- 
r j remében tartandó árlejtés alkalmakor 6 évre ar- 
-! ra fog bízatni, ki azt legolcsóbban magára válla- 
- kandia. Kelt Pesten, február hó I5én  1848. 1 -3

H i r d e t é s .
Ezennel közhirré tétetik: hogya’ magya 

királyi tudomány egyetem három épületei tetei
nek cserepezése folyó évi martins hó első nap-

H i r d e t  é s.
Á  magyar királyi tudomány-egyetemi or

vosikar épületében levő ócska vizi-puska, ahoz 
tartozó szerekkel együtt;— úgyszinte az egyete
mi nagyobb épület udvarán szétszórva fekvő fa-
r a . o - n f l  Ií h v p V  f 'n l v A  A v i  m a r t i n i  l i A  ö l e n  n n n i á n  .

eggeli 10 órakor, az egyetemi iróhivatal tere
dében tartandó nyilványos árverés által el fog
ak adatni.Mellyre mindenki ezennel meghivatik. 

Kelt Pesten, februárhó 15én 1848.
Szoblahói P á 1 m a Elek, 

egyetemi tanács-jegyző. 1— 3

f  Aj a n 1 k o z ds. 'jószágfelügyelői hivatallal öszszekötött mérnöki
E g y , mind birtok-szabályozásban, mind állomásra valamellynagyobb uradalomnak a -  

vizmunkálatokban tapasztalt és többrendü bizo-Ajánlkozik. Bérmentes levélre értesít a’ t. szer- 
nyitványokkal ellátott okleveles mérnök, —  egy \ kesztőség. 1— 3
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1848.
n é g y s z e r -  t i a’ J e l e n k o r  vasárnap kedden és csütörtökön; a’ T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden Ízben egyegy ivem Előfizethetni helyben a’ szer
it un utcza 453dik sz alatti Trattner-Károlyi’haz első emeletében, egyebütt pedig rninden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kiván- 
wok iránt osunán a’ bécsi cs fónostahivatal utián történhetik a' megrendelés. Az Értesítőben mindenfele birdetvóny fölvétetik ’s pontosan és jutányosán kozoltetik.

Megjelenik minden héten 
kesztó ’s kiadó tulajdonosnál

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. fópostahivatal utján

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Kinevezések, és előlép
tetések- O r s z á g g y ű l é s :  kerületi tanácskozások a’ városrende
zési választványi munkálat fölött; országos ülés: némelly üzenetek 
’s v á l a s z ü z e n e t e k  felolvasása ’s a’ kk. leiratra adandó fólirási javaslat 
hitelesítése tárgyában. T ö r v é n y h a t ó s á g o k :  Zemplénymegyei 
közgyűlés.)

Kü l f ö l d .  (Anglia, Olaszország.)
Ér t e s í t ő .

M AGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Ö es. ’s ap. kir. felsége E r ő s  Sándort az erdélyi püspök

ségben éneklő kanonokká kinevezni; — léczfalvi S z acs  vay 
Zsigmond erdélyi kormányszéki titoknokot egy kormányszéki 
tanácsos czimével és rangjával;—az erdélyi kir. udv. kanczella- 
riánáli alkalmaztatása mellett fölruházni legkegyelmesebben 
méltóztatott.

A’ nm. magy. kir. udv. kamara a’ mármaros-szigeti kamrai 
igazgatóságnál ürességbe jött jegyzői állomásra Szu k o v á t  hy 
Adolf fogalmazó gyakornokot érdemesité.

K r as z a Józsefrakovai kamrai kasznár és L o z i c z k y Mi
hály likavai első pénztárhivatali írnok meghaláloztak.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
Pozsony febr. 12kén. 52ik k e r ü l e t i  ü l é s  .-(Vége).
S e b e s t y é n  G. (Veszprémm.) A’ birtokos és birtok— 

tálán nemes közti különbséget nem pártolhatja, mert ez a’ 
territoriális hatóság eszméjével nem fér meg, és mert a’ 21 ik 
Snak azon rendelete, melly a’ város határán kívül ingatlannal 
bíró nemeseket kivenné a’ városi bíróság alól— csak kiját
szásokra vezetne, miután igen könnyen szerezhetne a’ városi 
hatóság alól kibújni szándékozó a’ szomszédságban egy kis 
kertet: azért kívánná, hogy csak a’ város határán kívül fekvő 
birtok maga vétessék ki a’ városi hatóság alól, nem pedig 
a’ birtokos nemes, mert hisz mindenki könnyen dispensálhatja 
magát a’ városi bíróság alól, ha t. i. nem megy lakni oda. Kül- 
dőjimár büntető és rendőri tekintetből városi hatóság aláve
tők a’ nemest, most a’ logikai következés miatt magánjogi 
szempontból sem menthetik föl ettől őket: egyedül azt kívánja 
még is,hogy nemesekre nézve a’ lső §sz formáji közölt pro- 
cedáltassék. T a r n óczy (Nyitra) A’szerkezet mellett szólott, 
P a c z o l a y  Hont követe kívánja, hogy a’ nemesek maradja
nak a’ megyei szerkezetben, mert különben a’ város erősebb 
lehetne a’ megyénél. Azért szavazat alá bocsátandónak véli: 
ha legyen é a’ birtokos és birtoktalan városi nemesekre nézve 
különbség? S z o n t a g h P .  (Libetbánya)HaHont követe elvei 
fogadtatnának el, sajnálnia kellene a’ törvényhozást, hogy illy 
zsibvásári feudalismust pártol. Ha ezeken fölül nem emelke
dünk, ha egyenlőségre nem törekszünk ’s fenmarad a’ pol
gár és nemes közti különbség: a’ nemes mindig félvállról nézi 
a’ polgárt, mig imez görbe szemmel tekint a’ nemes kivált
ságaira,’s igy a’ kölcsönös gyűlölet soha sem szünendikmeg. 
így van ez a’ protestánsokkal is, kik mindaddig panaszkodan- 
danak, mig a’ vallási egyenlőség ki nem mondatik. Ezért a’ 
szerkezet mellett kíván maradni.

S z e n t i v á n y i  (Gömör) A’ tegnapi szavazás nyomán 
némelly esetekben a’ nemes nem leend a’ városi hatóság a- 
latt.Erre nézve három okot hallott. Némellyekszerinta’kisebb 
városok nincsenek úgy qualiücálva, hogy bir ásko dásukban elég 
biztosítékot nyújtsanak-, mások szerint e’ különböztetés nélkül 
a’ város erősebb lenne a’ megyénél; ismét mások e’ kivétel o- 
kaul a’ polgár és nemes közti gyűlöletet adják. Elsőre nézve 
megengedi, hogy a’kisvárosibíróságnál hibák vannak, ámde 
nincsenek é szinte a’ megyeinél ? Ezt szóló megyéje is érzi, 
különben nem utasitá vala, hogy az állandó törvényszékek 
behozatalát sürgesse. Ez okból csak annyi következik, hogy 
tehát illy bíróság alól a’ polgárság is kivétessék. A’ máso
dik alapos ok, azért erre nézve nem sokára újabb szerkezetet 
javasland. De a’harmadik egészen alaptalan, mert hisz isten 
nem teremtő az embert, hogy ok nélkül gyűlöljék egymást, ha 
tehát van m égis gyülölségi ok az az, eltávozásban, nem a’ 
közeledésben lehet. Ha tehát a’ városban lakó nemes alávet
tetik a’ városi bíróságnak, ez közelítés lévén a’ gyűlöletet is 
elfojtja, mig ellenkezőleg folyvást növekedni fog. Szóló szinte 
városi lakos akar lenni öreg napjaiban—  (éljenzés a’ városi
követek részéről) ’s ő nyugalommal veti magát a’ városi bí
róság alá. Szóló tehát a’ b) pontot igy módosítaná: a’ váro
si hatóság ítél minden állandó lakos ellen, legyen az nemes 
bár, minden követelések fölött, kivevén a’ város határain kí
vül elkövetett hatalmaskodás és erőszak eseteit. —  így az
tán az alkotványos élet kifejlesztésére város és megye egy
ütt fognak működni. (Éljen !)

E g r y  J. elnök jelenti: hogy kir. személynök ő mélt. 
az orsz.ülés d.u. 1 órára tűzte ki. —  K á r o l y i  (Pest város.) 
Kérdi: akarnak é a’ kk. és rr. rendet a’ városban vagy sem? 
Ha nem akarnak. . . .  s zól ó  tovább nem folytathatá beszédét, 
mert az ülés eloszlott.

Febr. 12kén d. u. 1 órakor 32ik o r s z á g o s  ü 1 é s, 
egyedül a’ kk. és rendeknél. Elnök: kir. személynök ; tárgy: 
a’ fülirati javaslat; üzenet a’ részek viszszakapcsoltatásának 
elmulasztása ügyében; ’s a’ közös teherviselés iránti máso
dik üzenet.—  E 1 nök felolvastalja a’ főrendek válaszüzene
teit. —  G h i c z y K. nádori ilélőmester olvassa az örökvált
sági válaszüzenetet; a’ sérelmi választványhoz nevezett fő
rendi tagok névsorát, gr. Smidegg és b. Baldacci meg nem 
hivatása iránti főrendi válasziizenetet, ’s a’ bányalörvényja- 
vaslatra kell főrendi választ.—  E g r y  J. kerül, elnök be
mutatja l )  a’ részek tárgyábani üzenetet 2) a’ közös teher
viselésbeli másodüzenetet 3) a’ leiratra szóló üzenetet és 
fölirási javaslatot. G b i c z y K. ilélőmester olvassa a’ megyei 
administratio körül telt kormányi intézkedések tárgyában ér
kezett leiratra készített fölirási javaslatot.

E’ fölirat igy hangzik:Fels. ’sat.Minél nyugtalanítóbbak azon 
aggodalmak, mellyeket a’megyei szerkezetnek ’s főisp. hivatal
nak az 1723:56. 58. úgy az 1536:36. tezben megállapított rend
szere körül, a’ törvényhozás mellőzésével, múlt országgyűlés óta 
közbejött intézkedések a’ nemzetben okoztak; annálmélyebb há
lával értettük felségednek folyó évi jan. 30ról kelt kegyelmes ki
rályi leiratából, hogy ezen aggodalmak eloszlatására királyi 
gondjait atyai szivének saját ösztönéből kegyelmesen kiterjeszt
ve, a’megyei szerkezetet az 1723: 56. tcz. értelmében gyakor- 
landó főispáni őrködés mellett, teljes törvényes épségében meg
őrizni,’s magát a’főispáni hivatal méltóságát mindenütt törvé
nyes állásába helyeztetni határozott királyi akarata legyen.

Azon hálás bizalomnál fogva, mellyel felséged k. elhatáro
zása iránt viseltetünk, örömest mellőzzük ezúttal azon részletek 
fejtegetését, mellyekből felséged által kegyelmesen eloszlatni 
szándokolt aggodalmaink származtanak: hanem királyi szavának 
szentségében vetett legőszintébb bizalommal reményivé: hogy e’ 
királyi szándoknak gyakorlatilag megfelelő végrehajtás bekö
vetkezik: alattvalói húséggeljelentjiik ki felséged előtt: hogy a’ 
felhívott intézkedéseknek az 1790: 10.’s 12 sarkalatos törvény- 
czikkek által igényelt valóságos megszüntetését, a’ közigazga
tásnak, a’m. k. helytartótanács utján, az 1790: 14. tcz. értelmé
ben, olly módoni kormányzását, miszerint a’ megyei szerkezet 
körébe tartozó felsőbb rendeletek, csak a’ megyék által, úgy fel— 
írási, mint egyéb törvényes hatóságuknak az 1723: 58. tcz.értel
mében is sértetlen épségben tartásával foganatosíttassanak, — 
uemkülönben a’ főispáni hivatalnak, minden tekintetben törvé
nyes állásába helyeztetését—’s nevezetesen annak is sikeres va
lósítását, hogy a’ főispáni hivatal a’ megyei közigazgatásra ’s i- 
gazságszolgáltatásrai gondos őrködésnek, az 1723diki 56dik 
törvényezikkbenmeghatározott körén túl ne terjeszkedjék,—’s 
végre pedig a’ felséged b. e. édes atyja által 1827. május ‘iskán 
kiadott kegyelmes királyi válaszban is sérelemnek elismert főis
pánhelyettesi kinevezésekre nézve az ország rendéinek 1827.áp
rilis 3kai alázatos Kiírásukban kifejtett törvényes nézeteik fi
gyelembe vételét: tekintjük a’ végrehajtás azon föladatának, 
mellyet felségednek, a nemzet megnyugtatására irányzott ke
gyelmes királyi leirata czélbavészén—’s mellyel, úgy felséged 
kegyelmes szándokának sikeresen meglesz felelve, mint mi is az 
e’ tárgybani sérelmek részleteinek fejtegetésétől magunkat fel
mentve érezhetendjük.

Felséged dicső uralkodásának kezdete ótameg voltunk ar
ról győződve: hogy ősi alkotványunk ’s ennek szilárd oszlopait 
képező megyei szerkezetünk fönállásának egyik legnagyobb biz
tosítékát, felségednek a’ törvények megtartása iránt tanúsított 
vallásosságában találjuk.

’S e’ meggyőződéstől áthatva, igaz hűséggel esedezünk fel
ségednek: méltóztassék fenebbi igazságos kéréseinket, az 1790: 
13. tcz. rendeletéhez képest teljesedésbe vétetni, ’s minket ez
iránt hovahamarébb kegyelmesen megnyugtatni.

Melly igazságos kérésünk teljesítését torhetlen bizalommal 
reméllve, felségednek a’ törvény és alkotvány épségbentartá- 
sa iránt tett újabb kegyelmes királyi biztosításáért hálás köszö- 
netünket nyilványítani annál kedvesebb kötelességnek ismerjük, 
minél nagyobb örömmel értettük felséged kegyelmes királyi lei
ratából: hogy a’jelen törvényhozás Komoly föladatinak szeren
csés megoldásában,valamint az ország)övő boldogságának alap
ját, ügy atyai szíve élénk óhajtásának teljesedését találja; mire 
részünkről minden igyekezettel közremunkálhatni legszentebb 
hivatásunknak ismerjük.

A’ nemzetek bizalma ésszeretete a’ trónok erőssége.—A’ 
királyok bizalma és szeretete a’ nemzetek dicsősége.—A’ nem
zetek és királyok akaratának egybeolvadása az országok hatalma

Felséged kegyelmes királyi leirata egy felleg eloszlatásá
ra van irányozva, és zálogul szolgál, hogy a’ kor halasztást nem 
szenvedő kérdései megoldatni alkotványos irányban fognak, és 
a’ nemzetnek soha nem hülő hódoló szeretete meg fogja nyerni 
legédesb jutalmát—midőn felséged meg lesz győződve: hogy hű 
Magyarországa valamint eddig, úgy jövőre is,trónjának minden
kor rendíthetlen és szilárd támasza lenni meg nem szűnt.

Eként történendik,hogy a’királyi szándok és a’nemzet óhaj
tásai egybeforrván, az ország szabad és erős, felséged uralkodá
sa hatalmas és dicső leszen. A’ kik egyébiránt ’stb.

Ki r .  s z e mé l y n ö k .  ügy látszik a’ kk. és rr. szándéka 
az volt, hogy olly felirási javaslatot készítsenek, melly álta
lányosságban maradván a’részletes tárgyalás előtt a’ kérdést 
ne praeoccupálja. Illy nézetnek őis alá rendeli meggyőződé
sét de ép azért; néhány, specialitásokra vonatkozó kitétel
nek általányosság miatt határzottahb, értelmet kíván adatni.

Különösen két helyet emelt ki e’ végeit ő méltósága u. m. 
,,a’ fölhívott intézkedéseknek az I 7 9 0 k i l 0 é s  12 sarkalatos 
törvényezikkek által igényelt megszüntetése“ továbbá kiha
gyatni kiváná: ,,a’ megyei közigazgatásra ’s igazságszolgál
tatásiéi gondos őrködéseknek“ —  szavakat. V i d ő s  (Vasm.) 
Küldőji e’ leirattal sem a’ múltra, sem a’ jövőre megnyug
tatva nincsenek. A’multra nincsenek,mivel a’sérelmek ténylteg 
nem szüntettek meg; a’ jövőre nem, mivel a’ főispáni hivatal 
körüli intézkedés csak az országgyűlést illeti. Küldőji e’ ba
jok okát leginkább az örökös főispánságokban vélvén rejte
ni, utasításul adák neki, hogy ezek eltörlését sürgesse, mire 
nem sokára indítványt is teend. Fölgerjészté küldőji ügyei
mét az is, hogy e’ leirat a’ sérelmeknek minden előleges tár
gyalása előtt, szokatlan utón érkezvén,nem egyébre számítta
tott, mint, hogy az országgyűlésnek irány adassék, mi ellen 
óvását kijelenteni kötelességévé tevék. Tekintetbe vevén a- 
zonban, hogy ő felsége az aggodalmakat megszüntetni akar
ja, tekintetbe vevén, hogy a’ felirati javaslat a’ kölcsönös e
gyezkedés müve: hozzá járul olly föltétellel, hogy ha a’ sére
lem erre meg nemszüntettetik, fon maradjon a’ törvényhozás 
számára a1 sérelmek tüzetes tárgyalása,melly ha mégsem o r- 
vosoltatnék, küldőji a’ hadi adót megtagadják.—  S o m-  
s i c s P. (Baranya) Pártolja az elnöki ajánlatot, hogy a’ rész
letek kihagyásával általányosságban szerkesztessék a’ föli
rat. —  I n k e y Zs. (Somogy) Megyéje is ez uj rendszeri sé
relem nem orvoslása esetében a’ hadi adót megtagadja: de 
hogy a’ sérelem orvoslására a’ czél elérethessék— a’ szer
kezetet pártolja. —  D e s s e w f f y  Jób (Nógrád) Yas és So
mogy szellemében nyilatkozva, küldőji is a’ sérelem orvos
lásának elmulasztása esetében megtagadják a’ hadiadót. Kü
lönben pedig értesülvén küldőji, hogy a’ gömöri indítvány 
csak azért bukott meg, mert némelly követek utasításaikat 
megszegők,—  kötelességévé tevék olly törvényt javasol
ni, miszerint a’ követ esküvel tartozzék Ígérni, hogy ország
gyűlés után 3 év múlva kormányhivatalt csak akkor vállal
hasson , ha elébb küldőjinek hű eljárásáról számot adott, ’s 
erről küldőji bizonyítványt adnak neki.— Sz ab  ó (Temesm.) 
Ó és küldőji az administratori rendszerben sérelmet nem lát
nak ugyan, de mivel ő felsége azokat is, kiknek sérelmök van, 
megnyugtatni kívánja, és hogy a’ kibékülés útja ’s korkér
dések megoldása ne akadályoztassák : a’ fölirati javaslatba 
beléegyezik olly módosítással, mint személynök ő mélt. kí
vánja. B a 1 o g h K. (Győrm.) S z m r e c s á n y i  Árva, Farkas, 
Pozsega, M a c s ó Szerém követei szinte a’ módositvány mel
lett nyilatkoztak.—  F o r s t e r  K. (Tolna) küldőji szellemé
ben nem járulhatna a’ szerkezethez, mivel abban az köve- 
teltetik, hogy a’ főispánok ne terjedjenek túl az őrködésen, 
holott ő számos törvényt idézhetne föl, mellyek szerint a’ 
főispánok nemcsak őrködtek a’ közigazgatás fölött, hanem 
abban tetemes részt is vőnek: tekintve azonban a’ kiegyenlí
tést-—  mellyre e’ leirat ezélzott, hozzájárul a’ fölirathoz, ha 
módosittatik.— M á r j á s s y  (Sáros) Szinte módosítást kí
ván. —  B u n j i k  J. (Horvátország) Igazolása végett kije
lenti , hogy küldőji az administratori rendszerben nem lel
nek sérelmet; de azért szívesen elfogadja Yas követének in
dítványát.— (Roppant éljenzés, mire követ ur ismét fölkel.) 
Roszul fejező ki—  úgymond —  magát; úgy akará mondani, 
hogy örömest elfogadná Vasköv. indítványát, miszerint az 
örökös főispánságok eltöröltessenek: —  egyébiránt a’ föl
irási javaslatot módosítással fogadja el.

B a b a r c z y  (Csongrádm.) ismétlé a’ kerületi ülésben 
mondottakat. J a g a s i c s  (Esztergamm.) Jóny(Szepes)Pa- 
c z o 1 ay (Hont,) K r o n e r  (Mosony) követei szinte módosí
tást kívántak: azonban a’ többség folyvást m ar adj o n t kiál
tott, ki r .  s z e mé l y n ö k  : a ’ fölirási javaslat mellett jelen 
szerkezetében mondá ki a’ többséget.

Ghi czy itélőm. olvassa az 1836: 2 l .t .c z . végrehaj
tásának elmulasztása tárgyában kelt üzenetet.

Kir .  s z e mé l ynök .  Előre bocsátom azt,hogy az 1836: 
21. t.cz. végrehajtását nemcsak nem ellenzem, sőt végrehaj
tásának előmozdítását kötelességemnek ismerem. Én csak 
annyiban szólalok föl, mennyiben a’ viszszacsatolás elmulasz
tása egyedül a’kormány hibájául tulajdonittatik. Mert úgy hi
szem, hogy a’ kormánynak a’ kir. előadásokban nyilványitott 
meggyőződése, miszerint bizonyos intézkedéseknek törvény
hozási utón létesítése nélkül a’ viszszacsatolás tökéletes vég
rehajtása nem vala teljesíthető, indokoljaés igazolja egyszers
mind a’ kormány eljárását. Avagy midőn a’ viszszacsatolandó 
részekben az egész közigazgatási, az egész törvénykezési 
rendszer megváltoztatásáról van szó, midőn a’ kormány a’ 
viszszacsatolandó törvényhatóságoknak uj fölosztatását látja
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szükségesnek: nem természetes, nem aíkotványszerü é az,—  
hogy a’ kormány illy fontos állapotokat ne politikailag, ne a’ 
végrehajtás utján intézzen el, de azokat az elintézés végetta’ 
törvényhozás eléterjeszsze?Azt mondják ugyan a’ kk. rr. üze
netük szerint, hogy közigazgatási és törvénykezési tekintet
ben a’ viszszacsatolás megtörténhetett volna, egyéb viszo
nyok előbbi állapotban maradván, —  mikép azt az 1 8 3 6 : 
2ldik törvényczikkely rendeli. —  Ámde megengedve, —  
hogy a’ viszszacsatolás közigazgatási tekintetben megtörtén
hetett volna, megengedve, hogy a’ viszszacsatolandó tör
vényhatóságok magyar lábra állitva is önmagukat föntart- 
hatták volna, noha az erdélyiek a’ magyar törvényhatósá
gokkal már csak azért sem hasonlittathatók öszsze,mert job
bára minden magyar törvényhatóságban aránylag több a’ 
contributionalis fundus, mint az erdélyiekben, pedig tudva 
van, mikép a’ beligazgatási költségeknek ez is alapja,— de 
megengedve, hogy minden e’ tekintetből eredő akadályok 
elhárithaíók lettek volna, hogy az egy telkes nemesek adó a- 
latt meghagyattak, hogy minden törvényhatóságban a’ bör
tönök, miután ezek nincsenek, fölépittettek volna,egy szóval 
megengedve, hogy a’ közigazgatási viszszacsatolás a’ tör
vényhozás előleges intézkedése nélkül megtörténhetett vol
na: vájjon t. kk. és rr. mi történt volna a’ törvényhozási viszo
nyokra nézve? Ezeket az előbbi állapotban meghagynia’kk. 
és rr. sem kivágják; de nem is lehetne, hogy közigazgatási 
tekintetben a’viszszacsatolandó részek a’magyarországi kor
mányszékek alatt álljanak, igazságszolgáltatás végett pedig 
az erdélyi kormányszékekhez kénytelenittessenek folyamodni, 
kivált miután olt a’ politikai főkormányszék egyszersmind 
birói hatósággal is föl van ruházva. Fölfüggeszteni a’ tör
vénykezési viszonyokat a’ magyar törvényhozástólsziníenem 
lehetett, mert az igazság kiszolgáltatását egy óráig sem le
het fölfüggeszteni a’ vagyon és személybeli bátorság veszé
lyeztetése nélkül, annál kevésbbé képzelhető annak éveken át 
leendő fölfüggesztése.Igy tehát nem maradt volna egyéb hát
r a ,  mint hogy a’ törvénykezési viszonyokat is a’ kormány 
rendezte volna el, azon viszonyokat, mellyek egyeseknek tu
lajdonát szabályozzák. Mert tudva van, mikép Magyar-és E r- 
délyországban nemcsak mások az itélőszékek, a’ procedura, 
de még a’ törvények is sokban különbözők. —  És azt kér
dem a’ kk. és rrtől: vájjon az illy törvénykezési viszonyokat, 
ha mindjárt ideigien szabályozó királyi resolutióknak nem 
vonatott volna é sokak által kétségbe érvényessége,nem vé
tetett volna é kérdés alá az, vájjon az illy kir. rendeletek kö
telezők é egyesekre, kötelezők é magukra az itélőszékekre? 
Azt mondják a’ kk. és rr. üzenetükben, hogy más részek is 
viszszacsatoltattak az országhoz, miért nem volna épen ezen 
részeknek viszszacsatolása lehetséges? De t. kk. és rr. a’ pél
dául felhivott tartományrészek előbb is a’ kormány határta
lan rendelkezése alatt állottak, a’ viszszacsatolandó részekre 
nézve pedig nem lehet megfeledkeznünk, mikép ezek nem 
fegyverrel hódittaítak meg,mikép ezek szintúgy mint mi al- 
kotványos institutíókkal vannak ellátva, és alkotványos állá
sukra ha valamikor, úgy a’ viszszacsatolás alkalmakor kell fi
gyelemmel, kell kímélettel lenni, ’s én részemről nem tar
tózkodom kimondani, mikép az 1836: 2 lnek mindeddig nem 
teljesült végrehajtását nagy bajnak tartom, de más részről 
szinte kénytelen vagyok kimondani, miszerint ha az elhalasz
tott végrehajtás, vagy egy rögtönzött és az egyesek érdeke
ikre nézve nem kíméletes végrehajtás között kellene válasz
tani, úgy az elhalasztott végrehajtásnak, mint kisebb rosz- 
nak, adnéií a’ másik fölött elsőséget, mert nemcsak igazsá
got, de politikát is látok a’ viszszacsatolásnak úgy intézendő 
teljesítésében,mikép a’viszszacsatolandó részek a’viszszacsa- 
tolásra ne mint valamelly csapásra , —  de mint á l d á s r a  
emlékezzenek viszsza. —  Még egyet nem hagyhatok érin
tetlenül, azt tudniillik, hogy épen az, —  m i s z e r i n t  a’ 
kormány az 1 836 : 21. végrehajtásában annyi kímélettel, 
annyi ovakodással jár el, mutatja más részről, mennyire nem 
való azon vád, mellyek némellyek állal gyanusittatik.—  U- 
gyanist. kk. és rr. ha való volna a z , miszerint a’ kormány 
egy anticonstitutionalis, antinalionalis befolyás alatt áll, úgy 
talán igen sok oknál fogva érdekében állhatott volna ezen 
törvényt minden áron, ’smielébb végrehajtani, mivel méltóz- 
tassanak meggyőződve lenni, mikép nemcsak alant, de fent 
is igen sokaknak az a’ meggyőződése, miszerint a’részeknek 
Erdélytőli elszakiLása által Erdélyben épen a’ conslitutiona- 
lis, épen a’ nationalis elem fog gyöngittetni,’s talán elnyo
matni. Mi ha való volna, úgy tagadhatlanul több kár követ
keznék mint haszon az alkotványosságra, a’nemzetiség
re a’ viszszacsatolásból.— Ismételve kijelentem tehát, hogy 
a’ viszszacsatolás mielőbbi teljesítését mind a’ kormányra, 
mind a’nemzetre nézve mulhatlan kötelességemnek ismerem; 
de tökéletesen meg vagyok arról is győződve, hogy engesz- 
telóleg, megnyuglatólag a’ viszszacsatolás csak úgy teljesít— 
telhetik, ha a’ viszszacsatolással bekövetkező uj állapotok a’ 
törvényhozás utján határoztalak el; mindenek fölött óhajtot
tam volna pedig, hogy ez a’ viszszacsatolandó törvényható
ságoknak itteni közbejöttével történt volna; de miután ezek

nohameghiva voltak, meg nem jelentek, maguknak tulajdo
nítsák, hogy ha a’ sorsukat eldöntő kérdések nélkülük hatá
roztalak  el. Egyébiránt a’ t. kk. és rr. és a’ kormány nézetei 
között e’ tárgy lényegére nézve különbséget nem látok, mert 
a’ viszszacsatolás mindkét részről kívántatik, csakhogy ezt a’ 
kormány a’ törvényhozás előleges intézkedése nélkül nem 
látja teljesíthetőnek, a’ kk. ésrr. pedig a’ nélkül is eszközöl- 
hetőnek vélik, ’s igy e’ különbség nem a’ dolog lényegére , 
de a’ modorra nézve létezik.—

Azért nem látom a’ dolgot olly állásban, hogy a’ nádori 
közbenjáráshoz már most folyamodni kénytelenittessünk, mert 
a’ nádori közbenjárást épen azért, mivel mind ő cs. k. főher- 
czegségének magas egyediségénél, mind pedig e’ hivatal fon
tosságánál fogva a’ leghatályosabb fölterjesztési módnak tar
tom, épen azért csak a’ dolgok legutolsó állásában kívánnám 
igénylésbe vétetni.— Végre t.kk. és rr. panaszul hozatik föl ez 
üzenetben, hogy a’ viszszacsatolandó t.hatóságok a’ múlt or
szággyűlésem meg nem jelenésök miatt a’ kir. tábla által 
elmarasztalván, miután ezen elmaraszlalási Ítéletek végre
hajtásának tettleg ellenszegültek —  ezen Ítéleteknek a’ kor
mány mind eddigelé sem tudott sikert és foganatot szerezni. 
De itt is különösen, valamint általányosan,tekintetbe kell venni 
a’ kormánynak sajátszerü helyzetét. Magyarországban törvény 
van, hogy a’ részek viszszacsatoltassanak, az erdélyiek szer
ződésekre hivatkoznak, miszerint tőlük ezen részek el ne sza- 
kittassanak; mi a’ törvény szentségénél fogva követeljük a’ 
részek viszszaadatását, Erdély viszszatartja ezeket, mint ollya— 
nokat, mellyek nélkül politikai és nemzeti állása veszélyeztetve 
van; Magyar- és Erdélyország, a’magyar és erdélyi kormány
székek a’ kérdés fölött tökéletes meghasonlásbán vannak, úgy, 
hogy ha még hozzá gondoljuk azon akadályokat, mellyek a’ 
velünk analog erdélyi institutióknál fogva a’ végrehajtás útjába 
gördithetők, meg kell győződnünk, miszerint a’ törvényt és 
ítéleteket eddigelé csakpbysikai erővel lehetett volna végre
hajtani.—  Hogy pedig erőszakhoz constitutionalis országban 
csak a’ dolgok végső stádiumában, csak a’ legutólsó szükség- 
benlehessen nyúlni,úgy hiszem,senki kétségbe nem vonandja. 
Ezeket kívántam a’ t. kk. ésrr. üzenetére megjegyezni,melly 
mellett úgy látszik a’ többség ezúttal is megmarad.

Kos s u t h  L. (Pestm. k.) Hiszi, hogy az üzenet, melly 
közmegegyezés eredvénye,meg fog maradni. Hoszszasan vá
laszolni nem akar, mert ő mélt. ellenvetéseire nagyrészben 
maga az üzenet megfelel. Szól egyrészrül azért, mert nem is
merheti el,hogy a’ l2évi mulasztást menteni lehessen.Ha az 
I836ik  évben hozott törvény végrehajtásának akadályira 
1840dik országgy. figyelmeztette volna a’ t.hozást, el le
hetett volna mondani, hogy megkísértette a’ végrehajtást: de 
midőn csak 12 év múlva mondja, hogy nehézség forog fen, 
azt a’ nemzet nem hiheti. Nem tagadja szóló, hogy a’ részek- 
beli megyék beligazgatásán sok javítani való van, de tagadja, 
minlhaolly állapotban volnának, hogyMagyarországhozviszsza 
ne csatoltathassanak;mert mint az erdélyi gubernium alatt le
hettek, lehetnek a’ magyar helytartó tanács alatt, pőréikét pe
dig, mint ott az erdélyi táblához, úgy itt a’kir.táblához föleb- 
bezhetik, a’ többiről könnyű intézkedni. Ha mint ő mélt. mondá 
a’ viszszacsatlás a’ kormány komoly szándéka, ám adja je 
leit, hajtsa végre, 14 nap alatt megteheti. Nem a’ nehézsé
gek, de a’ nemakarás oka e’ mulasztásnak. És e’ mulasztás 
nem is valami alkotványos szellemnek tulajdonítható, hanem, 
valljuk meg az igazat, annak, hogy a’ magyar kormány nem 
független. Az erdélyi panaszkodott,’s ki mindkettő fölött hata
lommal bir, nem engedé meg a’ végrehajtást. Hogy nemülnek 
itt a’ részek követei, szóló is sajnálja, de okát meg tudja fejteni, 
bár őket biróilag menteni nem lehet, oka a’ 12 évi mulasz
tásban fekszik, miután moraliter lehetlen olly törvényhozás 
karjaiba rohanniok, melly törvényének végrehajtást eszköz
leni 12 éven át sem birt. Különben , ha úgy van a’ dolog, 
mint ő mélt. mondja, akkor ő felsége a’ nemzetet legköze
lebb megnyugtathatja. (Maradjont kiáltanak mindenfelől.)

S z e m é 1 y n ö k előbbi meggyőződéséhez ragaszkod
va, hogy ha a’ perek a’ kir. táblához fölebbeztetnek, az a- 
kadályok még nem szűntek meg,mert az erdélyi törvények is 
sokban elütök a’ miéinktól. Minden esetre tehát erre nézve 
a’ törvényhozásnak kell intézkednie.—  S o m s i c s  (Bara
nya) Nem ért egyet Pest követével, mintha a’ végrehajtás 
elmulasztásának okaa’kormány nemakarásában rejlenék: fek
szik az a’ nehézségekben, de mellyektől a’ kormánynak, bár
mi nagyok legyenek,viszszaijednie nem szabad. Az interme- 
diatióban megnyugszik,mertczélra veze őnek hiszi. (Éljen a’ 
követek részéről.)—  Sz e mé  1 y nök.  A’ fölirásijavaslat é- 
pen maradására kimondja a’ többséget.— Gh i czy K. Ítélő— 
mesl. olvassa a’közteherviselés tárgyában kelt másodüzenetet. 
Kir.  s z e mé l y  nők:  Az e’ tárgyban működő választványhoz 
a’ kir. tábla részéről Gh i c z y Kálmánt, és B a l o g h ) ,  ül
nököt, Horvátország részéről Osegovich Metellt,a’ távollevők 
követeiből pedig P é c s y  Lászlót nevezé ki. Ezzel az ülés 
eloszlott.

Pozsony febr. 14én 53ik k e r ü l ,  ü l é s :  e 1 n Ö k ö k : 
Hunkár és Papszász Veszprém és Bihar követei; j e g y z ő :

Házmán Fér. t á r g y :  városok rendezése. Hun k á r ,  elnök 
benyújtjaa’sopronynémetujbelyi vasúttársaság folyamodását, 
mellyszermt a’ vaspályának Nagykanizsáig nyujthatására a’ 
törvényhozás engedélyét kérik. Úgy véli azon választványhoz 
volna e’ petilió adandó, melly a’ vukovár-űumei vasút ügyé
ben kiküldve van.—  S i m o n  (Sopronym.). Kereskedésünk 
pangásának okát leginkább— mint tudva van— közlekedési 
eszközeink hiányában kell keresnünk: azért minden olly al
kalmat megragadandónak vél, melly e’ hiányon segíteni a- 
jánlkozik. Ennélfogva jelen petitiót addig is, mig e’ részben 
küldőji utasítását előadhatná, a’ karok és rendek pártfogásá
ba ajánlja. Egyébiránt véleménye szerint is választványnak 
volna kiadandó e’ petitió.—  H u n k á r elnök: Napirend sze
rint következik a’ városi rendezés iránt szóló törvényjavas
latnak 21 ik §a fölötti tanácskozás.

K á r o l y i  István (Pestv.) Mindenek előtt figyelembe 
ajánlja azon észrevételeket, miket a’ 2 l.§ ra  tenni szándéko
zik. Kérdi a’ rendeket, midőn a’ városi rendezés munkájába 
kaptak, akartak é a’ reform terére kilépni vagy sem? Ha nem 
akartak, úgy a’ városok mostani állapotján kevéssel is segít
hettek volna. T. i. adták volna meg a’ városok szavazatát, ja 
vították volna meg a’ tisztviselők fizetését, ’s ha a’ nyilványos- 
ság, melly a’ most néha uralkodó inposturáknak véget vet, 
behozatik, a’ városok állapotán segítve leendett. —  Meg
győződése szerint a’ rendek a’ városok rendezését fölvevén 
a’ reform terére léptek, és pedig szabad szellemben, minél
fogva hogy most megint a’ területi hatóság megszorittassék,
—  nem helyeselheti, ü  a’ szerkezet mellett kíván maradni; 
az ajánlott módosításoknak egyikét sem látja czélszerünek. 
Szerinte szükségtelennek tartja a’ különbség-fölállítást bir
tokos és birtoktalan nemes között; szükségtelen a’ lmae 9us- 
féle formalitások megtartása is, mert ez a’ czéllól inkább el
vezet,mintsem hogy közelebb hozna;véleménye szerint a’b ir- 
tokos nemesség érdeke is azt kívánja, hogy nemes a’ pol
gárral az eddiginél szorosabb kapcsolatba jöjjön. Mert ha a’ 
városban lakó nemesség a’ városi hatóság alatt nem leend, 
ugyan mit nyer a’ czélzottuj rendezéssel? Azt, hogy csak ha 
a’ contributionalis czédulát veszi kezébe, jutand eszébe,hogy 
biz őt az a’ purgertanács megadóztatá. De ha a’ városi bíró
ság alatt leend, nem lesz reá nézve közönyös, ki legyen a’ 
biró, ki a’ törvényszék elnöke, ’s bizonynyal azt sem szíveli 
meg,hogy a’ városi képviselő e’ helyen szavazat nélkül üljön. 
— De nem csak a’ birtokos, hanem a’ birtoktalan nemesség 
érdeke is kívánja a’ szorosb kapcsolatot. Tudva van, milly 
sajnos helyzetűek,milly sok bajjal küzdenek azon iparüző ne
mesek, kik a’ városban laknak: és biz ezután még kevésbbé 
lehetne irigyleni állapotukat, ha a’ polgársággal öszszébb 
nem olvadnának. Szükség továbbá e’ szorosb kapcsolat al- 
kotványi és politikai tekintetből is. Mert hogyan fog életbe 
lépni az uj rendszer, ha a’ nemesség segédkezetnem nyújt? 
Ezek a’ városi uj életben szükséges tényezők, ha t; i. a’ ref. 
czélját el akarják érni a’ karok. Most ugyan is a’ városi la
kosság nagyobb része, Debreczentkivéve, ollyanokból áll, 
kik bevándorolva e’ princípiumot követikmbi bene,ibi patria, 
és csupán míg jól érzik magukat, maradnak itt, ’s ugyanazért 
a’ magyarországi intézetek fejlesztésével nem törődnek so
kat. Erre nézve tehát mulhatlanul szükséges a’ nemesség köz- 
re-munkálása,ha t. i. a’ városokat a’ megyékkel hasonló mu- 
nicipiumokká, —  mint az alkotványnak megannyi oszlopaivá 
szándékoznak kifejleszteni. Aztán, mitől isten mentse meg a’ 
városokat, ha a’ királyi burgermeislerek behozatnak, ugyan 
mivé lesz a’magára hagyatott polgárság? hiszhaa’ szent ko
rona tagjai in corpore semmit nem tehetőnek az administra- 
torok ellen, hogyan várhatják a’ kir. burgermeisterek tör
vénytelenségeinek megakadályozásáta’szelid természetű bur- 
gerektől?E’ végből is szükségük van tehát a’ nemesség se
gédkezeire. De ha úgymond szóló e’ burgermeisterek csaku
gyan létesülnek, ’s a’városoknak lesz erre nézve candidálási 
joguk,—  kitcandidálnának egyebet, mint azon magas nemesi 
család valamelly férfiát, ki velők érdekben egygyé vált.—  
Mindezen tekinteteknél fogva a’ nemes és polgár közti ka
pocsnak minél szorosabbra kell fűzetni, mi csak úgy érhető el, 
ha a’ territoriális hatóság szélesre ’s kivétel nélkül terjeszte
tik ki minden a’ város területén lakóra. —

P á z m á n d y  (Komáromra.) a’ hoszszu vitatkozásnak 
véget vetendő, uj szerkezetet ajánl, mellyszerint a’ 2 lik § a) 
pontja megmaradna,a’ b) oda módosíttatnék, hogy minden 
állandó lakos ellen, ideértve a’ nemeseket is, a’ városban el
követett hatalmaskodást és becstelenitést sem véve k i—  ítél 
a’ városi bíróság. A’§ többi pontjai maradnának. És 22dik § 
lenne: azon nemesek, kik a’ városban és azon kívül is bírnak,
—  ez utóbbi birtokaikra nézve nem tartoznak a’ városi ha
tóság alá. (Helyeslés a’ városi követek részéről.) — B ó n is 
(Szabolcs) ő tevén e’ §ra nézve legelső indítványt azt még 
egyszer előadja. Szóló fölfogván a’ karok és rendek irányát, 
mennyiben t. i. a’ territoriális eszmét megtartani kívánják,—  
de minthogy a’ nemességet a’ városi bíróság alá minden te
kintetben vetni sem szándékoznak: az „állandó lakos“ helyett 
„ m e g t e l e p e d e t t e t “  ajánl.És igy mindkét rész kiegyen-
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üthető': mert szóló nagy különbséget lát az állandó és meg
telepedett lakos között. Á l l a n d ó  l a k o s  lehet az is, ki a’ 
városban folyvást tart szállást és tán csak gyéren használja 
azt; mig me g t e l e p e d e t t  csak az lehet, ki a’ polgári jog
ra is igényt képez. Ezekre nézve igazságos a’ territoriális ha
tóság, kivéve természetesen a’ városon kivül fekvő birtokai
kat. Ajánlja ez indítványát, mert majd mindenik igényének 
megfelel: minthogy a’ territoriális eszmét is megmenti, a’ ne
mességet sem veti minden tekintetben a’ városi bíróság alá, 
__azontúl meg a’ város határain kivül fekvő birtokot is ki
veszi az alól.—  Azon ellenvetésre, miszerint a’ városi nemes 
kéthelyen t.i. város- és megyében gyakorolva választási jo
got, anomáliát idézne elé, azt feleli: ez most is áll, —  vagy 
mert, gr.Széchenyi polgár egyszersmind, ki fogná képtelen
nek ítélni arra, hogy a’ megyében is szavazhasson? A’ komá
romi módosítás szerinte fölösleges, —  miután a’ város halá
rain kivül fekvő birtok úgy is kivül esik a1 territoriális esz
mén. —  S z ő n y i K. (Lőcse) a’ komáromit pártolja. K e n 
de  (Szatmárm.) igaz, vannak nemesek, kik 2 megyében is 
gyakorolják választási jogaikat, de ha majd kérdés lesz: vájjon 
azon városban biró nemesek, kik a’ városi érdekekkel egy
beforrva,— a’megyével semmi Öszszekültetésben nem lesz
nek, —  gyakorolhatják é a’ megyében szavazási jogaikat? 
—  Pest követe tegnapi előadására aztjegyzé meg, jó volna 
ha tabula rasa állna előttünk,akkor lehetne mindazt tenni, mit 
Szatmár követe is óhajt, mire szóló azt viszonozzam’ törvény
hozó abrogandi potestasánál fogva a’ régi törvényeket tet
szése szerint eltörölheti, mint eltörlendi például az adómen
tességet ’stb.— A’ polgár és nemes közt létező gyűlöletre pe
dig azt mondja: hogy minden törvény eszméje a’ syn- és anti— 
pathiákba van letéve: azért fontolják meg a’ rendek, mit cse- 
lekesznek, óhajtja é a’ nemzet a’ nemesség nagyobb része, 
hogy a’ polgárral öszszeolvadjon? ha ezt nem óhajtják,éretlen 
lévén az eszme, hagyják meg a’ nemest az eddigi gyakorlat
nál. R e n g e y  (Szeged): Az eddigi megállapodás szerint a’ 
városi hatóság ítélni fog a’ nemes élete fölött is: és hogy miért 
ne ítélhessen az általa elkövetett hatalmaskodás és becstelen
ség eseteiben? ő meg nem foghatja. Mondják, hogy ezáltal a’ 
nemesség privilégium fori-ja csonkítva lenne: ő e’ privil. 
forit különben is igaztalanságnak tartja , mert a’ territo
riális eszmével nem fér öszsze. De ezen priv. fori igényli azt, 
hogy ki a’ közterhekben részesül— az adóaránylag folyhasson 
be a’ közügyekre is. S2óló a’ birtokos és birtoktalan nemes
ség között semmi különbséget felállittatni nem akar: mindeni- 
ket egyiránt a’városi bíróság alá vetendőnek véli.— Azon el
lenvetés, mintha a’ városi nemes,többé a’ megyében érdek
kel nem választhat— nem áll, miután még mindig maradnak 
fen esetek, mellyekben fölötte a’ megye ítél. És hogy ez nem 
anomalia, mutatja a’ jászkun kerületi és hajdú városi példa, 
hol a’ nemes tényleg már a’ városi hatóság alatt van, és erre 
nézve senkinek csak eszébe sem jut panaszkodni. Szóló szerint 
az ellenszenvet megszüntetni nincs félrevezetőbb ut a’ privil. 
fori megtartásánál. Ó nem tagadja, hogy az ellenszenv néhol 
a’ nemesség ellenében létezik, de ezt ő oknak tartja egyszer
smind, hogy a’ privil. fori eltöröltessék.—  Pártolja az egész 
szerkezetet, vagy ha annyit nem nyerhetne, legalább a’ gö- 
mori, avagy komáromi módosításokat fogadják el— azzal is 
megelégszik. F o r g á c s  (pozsonyi kápt. k.): Nem tartja elég 
oknak azt, hogy mivel qualificatioval nem bírván városban a’ 
nemes ’s igy választásra nem folyhatván be, olly városi biró 
ítélne fölötte,kit nem választott. Szóló is szépnek tartja, hogy 
a’ nemes embert csak önválasztotta bírája Ítélheti el; külö
nösen szépen hangzik ez külföldi előtt: de ha a’ választási tö r
ténetekbe pillant, látni fogja, hogy a’ nemességnek ebbeli joga 
merő chimaera,mert 500 ezer nemes között alig mondhatja 
100 ezer el magáról, hogy a’választásba függetlenül befolyt; 
a’ többi 400 ezernek e’ joga gyakorlatban csak illusio. E- 
gyébiránt a’ városban lakó nemes, ha qualiücatiója van, sok
kal könnyebben juthat választási joga gyakorlatához, mint a’ 
megyében. És ő meg nem foghatja, miért vonakodnak a’ 
városi bíróság alávetni magukat: ha a’ kormány, vagy a’ város 
rendezte volna e’ bíróságokat, akkor okát adhatnák legalább 
e’ vonakodásnak. De hogyan áll most a’ dolog? a’ nemesség 
rendezi a’ városi biróságot’s alája vetett minden polgárt,csak 
magára nézve nem találta elég biztosnak azt, tehát ollyan bí
róságot adott, mellyben maga megbízni nem tudott. Szóló el
hiszi, sőt tudja, miszerint a’ városoknak nehezen eshetik, hogy 
a’ rendezés nélkülük történik: de ez enyhülne legalább az ál
tal, ha a’ nemesség magát is alávetné a ’városi hatóságok
nak ’s nem lenne semmi gyanú eljárása ellen, sőt bizodalom 
támadna iránta, miután nem kételkedett magát is olly bíró
ság alá vetni, mellyet a’ polgárság főié rendelt.— Mi a’ pol
gárnak nemesség ellen viseltető antipathiáját ilteti —  az ha 
volna is,a’ múlt országgyűlés óta nem létezik többé, mivel sze
rinte oka az volt, hogy a’ polgár, ha magasabbra kívánt emel
kedni, előbb nemes levélre kelle szert tennie, holott most a’ 
hivatalképesség mindenkire kiterjesztetvén, semmi ok szinte 
a’ gyülölésre.— Hogy a’ megyében semmivel sem biró városi 
nemesség a’ megyébe tovább is bírjon befolyással,igazság- j

talannak látszik ugyan, de szerinte nem volna kisebb igaz- 
talanság az, ha a’ birtokos és birtoktalan nemesség között kü
lönbség állíttatnék föl. Erre nézve most ne aggódjanak, majd 
ha a’ megyék rendezése szőnyegre kerül, a’városok közre- 
munkálásával e’ fölött is intézkedhetnek. Mindazok után szóló 
a’szabolcsi módositványt pártolja. L i p t a y (eszterg. kápt.): 
Azon észrevételek és nehézségek kozol, mellyek a’ nemes
ségnek városi bíróság alá vettetése ellen fölhozattak,csakkettő 
érdemel ügyeimet. Első az, hogy a’ nemes, ha minden tekin
tetben a’ városi bíróság alá vettetnék, a1 megyében érdekte
lenül gyakorolna befolyást, mi nagy anomalia.Második, hogy 
a’ nemes, melly a’ városban qualilicálva nem volna válasz
tásra—  születési jogától megúsztatnék. Az elsőre könnyű 
felelni, hivatkozván az eddigi gyakorlatra,hogy valamint az 
egyik megyéből másikba költöző nemes, —  csupán költö
zése helyén gyakorolhatja jogát, úgy ezután a’ megyéből vá
rosba menő is, csak a’ városban gyakorolja jogát. De ha a’ 
második szerint a’ városban erre qualiücálva nincs —  hogy 
elvesztené születési jogát, az aggodalom alapos. Azért módo
sításokat ajánl. A’ b) pontra elfogadja a’ komáromit. Továbbá 
meghatároztalná, hogy a’városi biró nem ítélhet a) a’nemes
nek városon kivül fekvő ingatlana fölött b) a’ városban lakó, 
de meg nem telepedett nemes fölött. Külön szakaszba foglalná 
pedig: hogy azon nemes, —■ ki a’városban letelepedett ’s a’ 
megyében ingatlant nem bir—  a’ megyében választási joggal 
sem birand többé: de a’városban habár qualiücálvasem volna, 
választási jogot gyakoroland. Ke n é z  (Jászkunság): Mivel 
kerületére hivatkozás történt, kötelességének ismeri a’ fel
világosítást. Azon fontos reformok, mik a’ királyi proposítiok- 
banletétetvék,hogy a nemesés nemnemesa’törvény előtt e- 
gyenlő legyen, a’közterhekbenmindenkiegyirántrészesüljön, 
mindaz kerületében már életbe van léptetve. Kerülete nézetei 
szerint a’ városokban ha el nem fogadtalik a’ territoriális esz
me, uj választó fal fog állíttatni a’ nemes és polgár közé, mi 
azt mutatja, hogy épen a’ nemesség viseltetik ellenszenvvel a’ 
polgárság iránt. Ha a’ rendek reformukban érdekegységre 
törekszenek, minden választó-falat le kell rombolniok, nem 
pedig még újakat felállítani. Különben pártolja a’ szabolcsi 
módositványt. (Sokan szavazatot sürgetnek.)

P i u k o v i c s (Bács) Szatmár szerint vagy az eddigi gya
korlatot kívánja épen hagyatni,vagy küldőji utasításánál fogva 
pártoljaa’kormányi törvényjavaslatnak 24dik §át. T o r m á s -  
s y Békés köv. Szerinte, midőn a’ kir. városi ügy felvétetett, 
kimondatott az, hogy rendezését municipalis hasison akar
ják alkotványunk szellemében: de szerinte ép e’ municipalis 
kívánja, hogy a’ kerületi hatóság minél szélesb, legyen. Ez 
előtt a’ város és megye között nagy különbség létezett: mert 
a’ városban más volt a’ foglalkozás, más az eljárás, mások 
az igazgatás egyedei ’sat.-—  ’s csoda é aztán, ha a’ megye és 
város között antipathiák voltának? Mindezt, az érdekegysé
get a’ territoriális hatóság mozdíthatja csak elő. Szerette 
volna a’ területi hatóságot egészen épen megtartani, de mi
után a’ tegnapelőtti szavazat, miszerint a’ nemest minden te
kintetben a’ városi hatóság alá vetni nem akarják, —  ettől 
elüté,—  most mi hozzá legközelebb áll -—  pártolja a’ ko
máromi módositványt. Igaz ugyan, hogyő a’ gömöri és ko
máromi alkalmazásában anomáliát talál; de ezen nincs mit 
megakadni, majd a’ haladottabb kor ezeket is megszünteti. 
Csak arra vigyázzanak, hogy ha anomáliának lenni kell, —  
az legalább a’ nemzetiség érdekében legyen. S e b e s t y é n  
(Veszprém) A’ b) pontra a’ szabolcsi módosítást elfogadja, 
de a’ komáromit is figyelembe véve a’ b) igy lenne: minden 
a’ városban megtelepedettnek bárminemű követelései fölött 
ítél a’ városi bíróság; és igy ide nem értetik a’ meg nem 
telepedett nemes, sem a’ városkivüli birtok. A’ c)t meghagy
ná; a’ d) fölösleges, miután a’ bárminemű követelések alatt 
az adósság is értetik. A’ c)-hez azonban még oda tenné : 
hogy a’ nemesek, és azok ellen, kik e’ nevezet alatt értetnek, 
az eljárásban a’ lae 9us formalitásai megtartassanak.

K o s s u t h  (Pestm.) Neki a’ városi ügy iránt aggodal
ma van, ha tovább is igy foly a’ tanácskozás. Három hét óta 
csak a’ 2 lik §ig juthattak —  ’s ha igazán párttekintet nélkül 
hozzá nem fognak a’ rendek, úgy a’ városok rendezéséből ez 
országgyűlés alatt bajosan lehet valami. Szeretné azért, ha 
némelly kérdéseken szavazat által esnének át, ez sok időt 
megkímélne. Sajnálja szóló, ha ez ügy haladása, még holmi 
jászkunkerületféle ismertetésekkel is késleltetik. Szatmárnak 
csak azt feleli, hogy tabula rasát csinálhat ugyan a’ törvény
hozó, de ha, mint ő múltkori beszédjében czélozni látszék, 
az esküttszékekeszméjeis a’városirendezések közé zavartatik: 
akkor belőle 10 év múlva sem bontakoznak ki. Némelly kö
vet azon akad fon, hogy a’ városi hatóság alá vetett nemest 
—  ha a’ megyében nem b ir— többé semmi érdek nem köti 
a’ megyéhez, ’s ha mégis olt gyakorolnájogát, ez anomalia 
lenne. Hisz szóló szerint az anomalia még nem dönti meg az 
ügyet, majd ha a’ megyék rendezéséről tanácskoznak, segít
hetni ezen is. Egyébiránt a’nemes ezután is több előnynyel 
birand a’ polgárnál: mert ha ez kilép a’ városból,elveszti jo
gait, mig a’ nemes továbbra is a’ szent korona tagja marad,

mi őt mindig a’megyéhez csatolandja. Ezért óhajtaná a’ dol
got voksolás által siettetni, ’s ajánlja kérdésül kitüzetni a ’ sza
bolcsi indítványt mint azon maximumot,mellynéi többet nem 
akarnak. E’ szerint azon nemes, ki bár állandó lakosa a ’ vá
rosnak, ha városi jurisdiclio alá adni nem akarja magát, nem 
jelenti be telepedési s z á n  do  kát :  ’s ekkor természetesen 
polgárjogra sem tarthat igényt. Ismételve tehát a’ szabolcsit 
ajánlja szavazat alá, aztán ha ettől elültetnének, —- a’ komá
romit lehetne kitűzni. Elnök a’ szabolcsit akarja kérdésül ki
tűzni. H á z m á n  (Buda): A’ komáromi szélesebb alapú —  
’s azt kívánja legalább kitüzetni. B ó n i s  (Szabolcs) Ismétli 
indítványát. E 1 n ö k: Tán jó lenne mindkettőt egyszerre ki
tűzni. B ó n i s  (Szabolcs) A’ többség ebből nem vehető k i, 
mert ki egyiket sem akarja, mire szavaz? K o s s u t h  A’ ket
tőt úgy vélné öszszeegyeztethetőnek,haa’szabolcsi módositat
nék igy: m i n d e n  á l l a n d ó  lakos, a’megtelepedett neme
seket sem véve ki ’sat. B a l o g h  K. (Győrm.) Arra sürgeti 
a’ szavazást, vájjon a’ b) pontmaradjon é, vagy kihagyassék? 
E l n ö k :  Kérdi, kitűzze é a’szabolcsit a’ pesti módosítással? 
B a l o g h  (Győrm.) A’ b) pon to t.B ónis (Szabolcs): Erre 
nem lehet szavazni. E l n ö k :  Mellyikre szavaztasson tehát a’ 
3 közül? (sokan a’ szabolcsit, mások a’ komáromit sürge
tik, többen szót kérnek.) B ab  a r c z  y (Csongrád) Szeged 
követe a’ nemesség választási jogáról szólván —  nem igaz
ságnak, sőt sérelemnek is állitáazt. Reá szóló azt feleli: a’ 
törvényhozó különbséget tesz a’természeti és törvényi igazság 
és jog között. És épen e’ természeti jog szerint ülhetne é itt 
Szeged követe,ha ez törvényes igazság nem volna. Megvallja, 
több méltányosságot várt a’ városi követektől a’ nemesség 
irányában, midőn a’ nemesség a’ városi bíróság alól csak 
némelly magánjogi tekintetből akarja kivenni magát. A’ ne
messég nem antipathiából hanem aggodalomból vonakodik 
ettől, mert csakugyan igaz, hogy ha minden tekintetben a’ 
városi hatóság alatt áll a’nemes, akkor a’ birtoktalan nemes
nek a’ megyében többé semmi érdeke nem forog főn. Mi kö
vetkeznék innen? az, hogy a’ megadott 16 voks itt városi ér
deket képviselvén, azon fölül a’ városi nemesség azon igye
keznék, hogy a’ megyében is ez érdeket pártoló képviselőt 
válaszszon. Nincs tehát egyéb mód, mint az illy nemesség be
folyását a’ megyére nézve megszüntetni; vagy nem adni őt 
a’ városi hatóság alá,— miglen a’ kérdés minden oldalról 
tisztába hozatnék. —  Egyébiránt szavazatra a’ b) pont ben 
vagy kihagyatásátvéli kitüzendőnek. H áz m án: A’ komáro
mit mint szélesebb alapot kívánja előbb, aztán a’ szabolcsit, 
ha amaz nem fogadtatnék el. B a l o g h  K. (Győr m.) A’ b) 
pont kihagyatását. Kos s s  u t h  (Pestm.)Majd minden követ 
módosítást ajánl, ’s Győrm. köv. mégis a’ b) pont kihagyatá- 
sára kíván szavaztatni, holott ezt csak ők ketten kívánják, míg 
a’ többi helyére mást akar tenni, 48  megye csak nem fog 
ollyan kérdésre szavazni. Ám tűzessék ki, ha úgy tetszik a’ 
komáromi módositvány. (Sokan komáromit kiáltoznak, leg
kivált a’vár.kö vetek.)E 1 n ö k .-Föltétetni javas ólja a’komáromi 
szerint a’ kérdést. —  B ó n i s  (Szabolcs) követe: így eb
ből ollyas következnék, mit Komárom követe sem akart, 
mert például, ha ő Debreczenben szállást tart, és tán vá
sáron kivül nem lakja azt, mégis állandó lakosnak tekinthet
nék: míg a’ megtelepedett szó illy félremagyarázásokra nem 
nyújt alkalmat.

B e r n  á th  (Ung): Meglehet hibában forog, de úgy 
érté, hogy a’ b) pont kihagyatása fölött tanácskoztak. Ha a’ 
kérdés már utolsó stádiumán volna, máskép nyilatkoznék, 
de most elején úgy kell szólni, hogy ,,dout des.“ A’ nemes
ségnek igaz áldozatot kell hoznia, dehogy mindent odaadjon, 
belé nem egyezik, valamint azt nem követelhetni a’városok
tól, hogy a’ királyi burgermeistereket, miktől őket a’ hideg 
rázza, fogadják el. Meglehet azonban , hogy ezek behozat
nak, és akkor nem szeretné, ha semmi eladnivalója nem vol
na. Míg arról nembizonyos, hogynemlesz kir. burgermei- 
ster, addig alkudozni akar: majd akkor, ha erről bizonyossá 
lön— alá veti magát a’ városi hatóságnak. B i r ó  (Arad) : 
szerinte első kérdés a’ szabolcsi módosítás. K e n d e  (Szat
már): A’szabolcsit és a’ b) pont kihagyását kívánja kérdésül 
egyszerre kitüzetni. J a g a s i c s (Esztergámra.): A’ b) pont 
kihagyásra kíván szavazni. P á z m á n d y D .  (Komáromm.) 
Részéről nem bánja, ha igy tűzetik ki a’ kérdés : akarják é 
a’ b) pontot módosítani vagy sem? Ko s s u t h L .  (Pestm.) 
Hisz a’ b) pontot 2— 3 megyén kivül senki sem kívánja ki
hagyatni, mert abban nemcsak a’ nemesről, de minden ál
landó lakosról van szó: és igy a’ polgárt is kivennék saját ha
tósága alól. J u s th  (Turócz): Viszsza akarja vinni a’ rende
ket oda, hol a’ kérdés kezdődött’s fejtegetvén a’ kiindulási 
szempontokat, azt véli, hogy kérdésül kitűzendő lenne : a- 
karják é a’ rendek, hogy a’ nemes magányjogi tekintetből az 
árjegyzék, lakbér és betáblázott követeléseken túl is a’ vá
rosi bíróságnak alá legyen vetve ? T a r n ó c z y  (Nyitra) a’ 
szabolcsit kívánja. Végre több közbeszólalkozásután kérdé
sül kilüzetett: vájjon a kir. városban meg telepedett nemes 
a lakbér,ár jegyzék és vár. telekkönyvi betáblázotl kö
veteléseken túl magányjogi tekintetből alá legyen é á!
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városi bíróságnak vetve? Igenre  szavazott: Nyitra, Tren- 
csény,Vas, Nógrád, Zala, Komárom, Bars, Somogy, Vesz
prém, Baranya, Fejér, Pest, Tolna, Árva, Szerém, Abauj, 
Zemplén, Ung, Szabolcs, Gömör, Borsod, Heves,Bereg,Tor
na, Ugocsa, Bihar, Békés, Csanád, Arad, Temes, Torontál. 
N e m r e :  Pozsony, Soprony, Liptó, Hont, Győr, Zólyom, 
Esztergám, Mosony, Bács, Turócz, Pozsega, Verőcze, Sáros, 
Szatmár, Szepes, Mármaros, Csongrád, Krassó, Horvátor
szág. Tehát 31 szavazat igen, 19 nemmel.

B ó n i s  (Szabolcs): a’ turóczi inditvány elvettetvén, 
most övén van a’ sor, miután Turócz követe is azon esetre az 
övét elfogadandónak véleményezé. S oms i  c s (Baranya) : 
küldőji a’ turóczinál többet kívántak,azért igenre szavazott; 
de a’ hatalmaskodás és becstelenség eseteiben ők nem kí
vánják a’ nemest városi hatóság alávetni, vagy pedig sza
vaztassanak a’kormányi javaslat 24. Sára, megint igenre 
fog szavazni. Még néhány közbeszólás történvén a’ szabolcsi 
módosítás tűzetett ki kérdésül. Igenre szavaztak: Abauj, Zem
plén, Ung, Szabolcs, Szepes, Gömör, Borsod, Heves, Bereg, 
Torna, Ugocsa, Bihar, Békés, Arad, Krassó, Nyitra, Tren- 
csény, Vas, Nógrád, Zala, Komárom, Bars, Somogy, Hont, 
Veszprém, Zólyom, Fejér, Pest, Turócz, egyh.rend, Jász- 
kunkerület, Hajduvárosok, éskir. városok. N e m r e :  Sáros, 
Szatmár, Mármaros,Csongrád, Csanád, Temes, Torontál, 
Pozsony, Soprony, Liptó, Győr, Baranya, Esztergám, Mo
sony, Tolna, Árva, Bács,Pozsega, Verőcze, Szerém és Hor
vátország. Tehát 29 szavazattal 21 ellenében a’ szabolcsi 
módosítás elfogadtatott. És igy a’21 .§. b) pontja igy leend: 
Minden állandó lakos és letelepedett nemes ellen , bárm i
nem ű követelések fölött, d  város határában elkövetett 
hatalm askodás és becstelenités eseteit sem  véve k i — 
ítél a’ városi bíróság.

A’ c) pont tárgyalásánál B a l o g h  (Győrm. k.) a’ fo- 
l y a m a t b a  t e t t  k e r e s e t e t  kihagyatni akarja. Ko s 
s u t h  L. (Pestm.) E’ ponthoz a’ cselédbért is oda szeretné 
adatni. Még néhány közbeszólás után B ó n i s  (Szabolcs): a’ 
múlt országgyűlési e’ tárgybeli megállapodást ajánlja.Kos- 
s u t h L .  E’ megállapodásban t a r t ó z k o d á s  van, kéri a’ 
rendeket, igy akarják é, vagy csak a’ l a k á s r a  szorítkoz
nak? E rtl(S oprony): Az ide vonatkozó kormányi javasla
tot kívánja. B a l  o gh  K. (Győrm.): Ismételve a’ f o l ya 
m a t b a  t e t t  kifejezés kihagyatását; mert úgymond— ha 
valamelly adós más városba költözik, ’s előbbi lakán ellene 
folyamatba nem tétetett a’ kereset, sehol semszorittathatika- 
dóssága lefizetésére. T a r n ó c z y (Nyitra) k e r e s e t a l á  
v e t t  kifejezést ajánl. Som  s i c s  (Baranya). Ezt sem tartja 
elég világosnak, azért a’ kormányi törvjavaslat 24. Sát a- 
jánlja elfogadtatás végett. Ba b a r c z y (Csongrád). A’ §. c) 
pontját meghagyatni kívánja, mert ha a’ városi hatóság ha
talmaskodás eseteiben Ítél a’ nemes fölött, logikai követke
zetességnél fogva Ítélhet a’kisebb dolog u. m. adósság miatt 
is fölötte. B ó n i s  (Szabolcs). Óhajtja ugyan a’ territoriális 
hatóságot, de átutazó nemest nem veti a’ városi hatóság alá, 
és épen Csongrád követétől csudálja, hogy kia’nemesi sza- 
baditékokat annyira védé, most náluknális többet akar.B a- 
b a r  c z y (Csongrád)Rajta nincs mit csodálnia Szabolcs kö
vetének, mertő a’ többségnek hódolván elveit alá tudjaren- 
delni a’ közakaratnak. Végre több aprólékos nyilatkozat után 
szavazat alá bocsáttatott: vájjon a’ kormányi 24. §. fogad
tassák é el vagy sem? Ellene csak ezek szavaztak: Pozsony, 
Soprony, Liptó, Hont, Győr, Baranya, Mosony, Tolna, Árva, 
Sáros, Szabolcs, Szepes. A’ többi 36 megye és Horvátország 
a’ §. mellett nyilatkozott, azaz, hogy benne maradjon a’ ha

23ik szám.

talmaskodás is. Komárom elidálta magát. R’ szavazat után te
hát a’ 21. §. c) pontja igy lesz minden d  városban ideig- 
len tartózkodó ellen,azon la k -é s  cselédbéris árjegy z é k i  
tartozásokra,nem különben hatalm askodás és ká r  tété- 
lekre n é zv e , m ellyeket városban tartózkodásuk ide
j e  alatt valamelly városi lakosnál tettek, vagy városi la
koson elkövettek, ha ezek  irá n t kereset ellenök város- 
báni tartózkodásuk ideje a la tt megindittatott(\ik\ a’ vá
rosi bíróság). Ezzel későre haladván az idő az ülés eloszlott.

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G O K .
Zenipléninegye. December hónapban két gyűlés 

tartatott, egyik a’ k. k. előterjesztések kihirdetése, másik egy 
évnegyed alatt meggyűlt ügyes bajos dolgok és köztárgyak 
elintézése végett. Ezen gyűlések alatt a’ követi jelentéseken 
kívül, következő tárgyak fordultak elő: 1) Mind hivatalos , 
mind magányos fogatozás díja 3 vfra emeltetett állomási 
különbség nélkül, e’fölött soká vitáztak a’ rendek, nehogy a- 
ként atyáskodjanak a1 misera plebs contribuens fölött, hogy 
a’ mit a’ réven nyeretnek vele, a’ vámon elveszlttessék; a’ 
hivatalos fogatozás díját ugyan is fizeti a’ házipénztár, és igy 
ha többre szabatik egy állomás bére, többet kell kivetni; e- 
ként a’ hivatalos fogatozás fölemeltetése az egészre nézve 
terhesb, ámde egyesekre bizonyosanjutalmasb és igazságosb, 
hogy ha annyiért hajhásztatik az adózó,a’ mennyit megérde
mel, akkor elhagyhatja munkáját, ’s lótartáshoz is kedvet kap, 
mitől eddig épen a’ kényszeritett, és csekély áru fogatozás 
miatt irtózott, sőt az igazságos fogatbérszabás eszméjében 
egy bölcs tapintat is rejlik, mert jó fizetésért a’ nemes atyafi 
is elfuttatván, a’ mintegy másfél mérföldnyi állomásra, 3 fo
rintért fogatát, majd ha a’ házi adóhoz neki is járulnia kell, 
könnyebben megbarátkozandik azzal, gondolván, hisz egy 
kétszeri fogat szolgáltatással is letelik az könnyen.

2) A’ felföldi tótokszükségben sinylése ismét könyörü- 
letre buzdító szavakkal emlittetett, de tapasztaltatván múlt év
ben, miként az igazán nemes emberbaráti indulattal meg
ajánlott, és nagy részint meg is fizetett negyven ezer forinttal 
a’ mennyit segítettek a’ rendek, talán többet ártottak, mert 
valamint némelly földesurak azt várják, hogy népeiket oly- 
lyanok mentsék meg, kiknek azon nép soha nem szolgált és 
nem is szolgálhat: úgy a’ dologkerülő tótság is, tunya he- 
nyeségben csak arra támaszkodik, hogy majd ismét oszta
nak gabnát és egyebet, vagy pedig elindul megszokott 
szemtelenséggel koldulni, miből a’ jó szivü magyarok közt 
könnyebb elélni a’ tóinak, mint munkája után: e’ tekintetek
nél fogva a’ további ajánlás kereken megtagadtatott. —

3) Az alispáni évnegyedes jelentés híven sorolá elő a’ 
megye anyagi és szellemi állapotának mibenlétét, abból és 
tapasztalásból tudjuk, miként óhitű atyánkfiainak gyermekei 
moszka nyelven imádkoztáinak, miből egy betűt sem értenek, 
és épen azon nyelven hallják a’ misét is. A’ népiskolák több 
helyen legrosszabb lábon állanak, néhol hírök sincs, a’ 
szegény nép nem képes iskolát épiteni, és tanítót tartani, 
még gyermekét sem láthatja el ruhával és könyvvel. —

4) Az 1831 ki cholera idejéből tótlázongás következ
tében történt exeqváltatások eredvényéről még most sem 
számoltak az illetők, pedig a’ sok praeclusi terminussal tele a’ 
jegyzőkönyv, ’s ennél tovább most sem lehetett hatolni. —

5) A’ jegyzői és ügyészi hivatal szorgalma és erélyes- 
sége kitűnő méltánylásban részesül mindenha, az ide tartozó 
ügyek és tárgyak nem szenvednek fogyatkozást, sem hátra
maradást, nincs vádlott és befogott, ki akár az adózó nép 
terheltetésére akár saját ártatlansága, vagy büntetésre méltó

léte, vagy az igazság kiszolgáltatása tekintetiben csak egy hó
napig is maradna figyelem nélkül. —

6) Az árvák jövendője iránt is czélszerü gondoskodás 
történt,’s egy kimerítő javaslat olvastatván e’ részben fel, az 
ki fog nyomatni’s a’ testvér megyékkel isközöltetni.—

7) Kedves Hegyaljánk régóta pangó érdekéről sem fe
ledkeztek meg, hazafi buzgalommal ajánlá aztZ. J. hegyaljai 
derék szolgabiránk a’ rendek figyelmébe, ’s e’ tekintetben 
követeink is utasítandók lesznek. (Folyt, köv.)

K Ü L F Ö L D .
ANGLIA. Jan. 23kán estve az irlandi délkeleti tenger

parton egy amerikai postahajó ’s egy angol csavargőzös ösz- 
szeütközvén, utóbbi olly nagyon megsérült, hogy azonnal 
elsülyedt. Hat hajóslegény veszett a’ hullámokba, többit 
mind megszabaditá az amerikai naszád.

OLASZORSZÁG. Nápoly jan. 27. S. Elmo várerőssé
gen a’ forradalmi vörös zászló leng, a’ hadi zajjelek minden 
oldalról hangzanak, lovasság, gyalogság és pattantyusság 
mozgásban van, mert ezen délben 12 órakor minden— de fő
leg magasabb osztályokbul csoportok jelentek meg három 
színnel, zászlókkal ’stb. díszítve, több mellékutczájiból a’ To- 
ledónak, ’s mintegy varázsütésre megteltek e’ hoszszu széles 
utcza számtalan erkélyei emberekkel, kik zsebkendők, szala
gok ’s lobogócskákkal ’s mindennel, a’ mi csak kéznél volt, 
osztatlan tetszésüket nyilványiták. Még a’kormányépületről is 
háromszin lobogott’s mindenütt hangzott e’ kiáltás: „éljen a’ 
király, éljen az alkotvány!“ Pénzt hintettek több ponton le a’ 
nép közé; a’ mozgalom komolyabb ’s általányosbbá lón. E’ 
közben sergek gyülöngtek a’ largo di Castello ’s vártéren, 
harczrendbe helyezkedvén azonkívül több helyütt. A’ vár előtt 
huszárok, lovas polgárkatonák ’s kir. őrség volt felállítva. Ál- 
gyuk vonattak elő ’s pattantyúsok égő kanóczokkal helyeztet
tek melléjök. Tovább egy óránál tartotta’ kiáltás, lárma, zászló 
’s kendőlobogtatás; a’sergek megszállottak minden utczát ’s 
a’ Toledo be és kijárásait; minthogy azonban a’tömegek, mel- 
lyek szüntelen csak alkotvány után kiáltoztak, rendellensé
get sehol nem követtek el, ennélfogvást a’ katonáknak sem volt 
alkalmok tüzelésre.Lassanlassan elszélyedt a’ sokaság, a’ lo
bogók eltűntek ’s a’ Toledo részint katonasággal, részint á - 
csorgó, kandi néptömeggel telt meg. Számos rendőr czirkálá 
be pattantyusság gal a’ várost. Stadella mindenütt nyugalomra 
szólitgatá fel a’ népet ’s midőn e’ kiáltással: „alkotvány kell 
nekünk“ válaszoltak neki, hallomás szerint ezt viszonzá: „tehát 
legyen meg.“ így állanak a’ dolgok. Fen a’ S. Elmo várban 
álgyudörgések ’s a’ vérpiros zászló, len a’ Toledóban alkot- 
ványkiáltások ’s háromszinü kokárdák. Egy angol kereskedő 
hajója öszszes lőszereit a’ palermoiaknak ajándékozd.

Nápoly jan. 27. estve 8 órakor. A’ palermoiak nagy 
előlépéseket tettek; a’ bank ’s vár már kezükben van. Haran
gokból álgyukat öntenek.—  Messinában egy átutazott gőzös 
erős lődözést hallott. Palermo tartomány leginkább mozog, 
1200 ember fekszik Salerno városban.Az itteni forradalom
párt nagyítja a’ tartományból érkező híreket, hogy sergeket 
csaljon oda. Az álgyuk helyükön állanak. A’ király még nem 
kiáltá ki az alkotványt. U tó i r ás. Néhány ponton már meg
támadásra került a’ dolog,— azonbanminthallanimég halot
tak nélkül. Néhány ponton tisztviselők is buzditák azalkot- 
ványsürgetőket,sőtraagas rangú katonai személyek is hasonló 
ígéretekkel nyugtatáka’ népet. Mindazáltal a’ király ismét
lése megváltoztatá szándékát, hihetőleg külső tanácsok követ
keztében. Hlyeién ingadozás épen ahoz vezet, a’ mit el a - 
kar kerülni. Delcarelto nem fogolykép, hanem csak egysze
rűen küldetett el.

é r t e s í t ő . 1848.
Árverési hirdetvény.

A’ nagym. m. k. udv. kincstár jóváhagyd- j 
sából ezennel közhírré tétetik: miszerint 1848dik' 
észt. április 27dik (huszonhetedik) napján Tar- 
czalon a’ k. k. tiszttartói lakban tartandó árverés 
utján következő k. haszonvételek bérbe fognak 
adatni:

1 ör Tokaj városában gyakorlandó liusvá- 
gatási jog az ahoz tartozó szalonnaméréssel.

2or a’ tokaji, rakamazi és timári halászat.
3or a’ kis-tokaji szárazmalom.
4er a’tarczaliCsukaház nevezetű korcsma.
Sör a’tarczali fekete sas nevezetű vendéglő.
Gór a’ tarczali négy bolt.
7er a’ timári két szárazmalom 1848d. észt.

november lső napjától számítandó 3 esztendőre.
8or a’ rakamazi határban létező 61 hold 

kenderföldek.
9er ugyanazon határban létező 324 hold 

szántóföldek.
10er ugyanott létező 216 hold dohány-ter

mesztésre alkalmas földek.
V égro ller a’ timári határban levő 375/<j 

hold majorsági földek 1848. észt november lső 
napjától számítandó egy esztendőre.

Az árverésben részesülni kívánók a’ szük
séges bánatpénzzel és biztosítékkal ellátva az ár
verési föltételeket a’miskolczi kormányzói és tar
czali tiszttartói irodában eleve is megszemlélhe

tik.—Kelt Miskolczon, december 5én 18 »7.2—3

M u n k á s o k
fogadtatnak a’ gőzhajók ki- és berakodására az egész hajózási időszakra, kik mindennap délelőtti 
8 és 9 óra közt jelentsék magokat a’ főügyviselőség hivatalszobájában az első cs. k. szabaditékos 
dunagőzhajózási társaságnak Pesten. °2—3

j - A j á n l k o  z d s. ! jószágfelügyelői hivatallal öszszekötött mérnöki
Egy, mind birtok-szabályozásban, mind j állomásra valamelly nagyobb uradalomnak a- 

vizmunkálatokban tapasztalt és többrendü bizo— I  jánlkozik. Bérmentes levélre értesít a’ t. szer- 
nyitványokkal ellátott okleveles mérnök, — egy | kesztőség. 2—3

Pályázati hirdetés.
Felsőbb rendelethez képest ezennel közhír

ré tétetik: hogy Pauler Tivadarnak, a’ zágrábi 
királyi főtanodában természet- és magyar'köz
jogiam tanárnak , a’ győri királyi főtanodában 
ugyanazon tudományok megürülve volt tanszé
kére áthelyzetése által megürült zágrábi főtano-

dai tanszék betöltése végett, mind a’ magyar ki
rályi tudomány-egyetemnél, mind pedig a’ zág
rábi főtanodánál tartandó pályázásra határna
pul folyó észt. julius hó (hatodika) tűzetett ki.

Kelt P e s t e n ,  február 18kán 18 US.
Szoblahói P á l m a  Elek, 

egyetemi tanács jegyző. 1—3
f  II i r d e t v é ii y.

A’ pesti nemzeti Casino részéről e’ folyó 
észt. január 30án tartott közülés határozata kö
vetkeztében , az intézet azon részes tagjai, kik 
az 1840. és 1847dik esztdei részvénydijaikat 
mindekkoraig be nem fizették, ezennel arra fi
gyelmeztetnek, hogy azokat e’ f. észt. júniusi

közülésig okvetetlen befizetni el ne mulaszszák, 
ellenkező esetben e’ kitűzött határnap után tör
vényesen meg fognak idéztetni; — az I846dik 
évet megelőző hasonló tartozások pedig most 
nyomban törvényes utón behajtandók lévén.

P e s t e n ,  február 19kén 1848.
1—3 Az intézet igazgatósága által.
ján reggeli .9 órakor, az egyetemi iróhivatal te
remében tartandó árlejtés alkalmakor 6 évre ar
ra fog bízatni, ki azt legolcsóbban magára válla-

H i r d e t  é s.
Ezennel közhírré tétetik: hogy a’ magyar 

királyi tudományegyetem három épületei tetei
nek cserepezése folyó évi martius hó első nap- landja. Kelt Pesten, február hó 15én 1848. 2-3

II i r d e t é s. reggeli 10 órakor, az egyetemi iróhivatal tere-
A’ magyar királyi tudomány-egyetemi o r- ' méhen tartandó nyilványos árverés által el fog- 

vosikar épületében levő ócska vizi-puska, ahoz1 nak adatni.Mellyre mindenki ezennel meghivatik.
tartozó szerekkel együtt;—úgyszinte az egyete
mi nagyobb épület udvarán szétszórva fekvő fa
ragott kövek, folyó évi martius hó első napján,

Kelt Pesten, februárhó 15én 1848.
Szoblahói P á l m a  Elek, 

egyetemi tanács-jegyző. 2— 3
Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y .  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-ulcza 4 5 3 .  szám.
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csütörtök február
MeeielPnik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á rs a  1 ko d ó pedig péntekéi*, mindegy,r minden ízűén egyegy íven. monzeinetni helyben a’ szer
keszt,) 's ki un utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hiva a nal. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kíván

ható példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a megrendcks. t z Értesítőben mindenfele hirdeti eny fölvétetik s pontosan es jutányosán kozoltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Kinevezések, és előlép
tetések- -  Közlekedései ügye I. O r s z á g g y ű l é s :  kerületi tanács
kozások a’ városrendezési választványi munkálat fölött: üzenetei a’ kk. 
és rendek az J83C: 21. törvénynek mindez időig lett elmulasztása, és a’ 
közteherviselés tárgyában. Budapesti napló.)

Kü l f ö l d .  (Olaszország ’s elegy.)
Értesí tő.

M AGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Ő cs. ’s ap. kir. felsége K u n s z t József apátot, és esztergá

lni főkáptalan lelki dolgokbani főhelyettesét püspöki czimmel di- 
szesíteni; L e n g y e l  Miklós nagykállói plébánust az égi i ér
seki megyében szabolcsi főesperessé; — továbbá M ib á lo  v ics 
Józsefet ó s P h i l i p p o v i c s  Ádárrt gorjani plébánust tiszt, beli 
kanonokokká, az elsőt a’ Csanádi, az utóbbit pedig a’ diakovári 
székeskáptalanhoz kinevezni legkegyelmesebben méltóztatott.

K ö zlek ed ések  ügye.
I.

(O u v c r t ure.)
• A’ folyamatban levő országgyűlésnek —  nem annyira 

subjectivitása, de az idő követelései szerint— három föladata 
volna egyiránt fontos, ’s a’ nemzet fejlődésére mélyen ható, 
sőt eldöntő u. m.

É v e n k é n t i  o r s z á g g y ű l é s  mint az alkotványos 
lét életföltétele. V á r o s i  r e n d e z é s ,  közjogi és k ö z l e k e 
dés i  ügy ,  anyagi fejlődésünk alapja.

Mind ez ’s ennek sikeres megoldása az országgyűlés 
kezében van. Mi történni fog, vagy mi elmarad; mi jól tör— 
ténendik, vagy roszszul üt ki, ennek müve leend ’s felelős érte 
a’ jövendőnek.

Mi, kik a’ haza alkotványos és normális de gyorsabb 
fejlődése körüli buzgókodást fölibe teszszük a’ kormánynyali 
czivakodásnak; kik a’ sikerért nemes küzdést tartjuk hazaü- 
ságnak, nem az új húzást; kik a’ szónoklatokban nem a’ pap
rikát keressük ’s az orditorium éljenzésit, hanem megtisztult 
’s pártszenvedélytől ment mély hazaszeretetet;látjuk egyszer
smind, hogy e’ kérdések azok, holtán kevesebb éljent ’s nap
raforgó népszerűséget lehet szerezni, de annyival több valódi 
—  tán csak a’ maradék által méltánylandó— érdemet.

Ezen kérdések azok, hol több hazaf i  b e l á t á s ,  mint 
jó  s z á n d é k  kell; ’s azért nem bámuljuk azon tüneményt, mi 
nehezen fordul ezek felé sok hazafi száj, milly kevés részvét ki
séri ezen kérdéseket a’ megoldás színpadán.

Hic Rhodus, bic salta! ezen kérdéseken foghat sok nagy 
hazafi nimbusza szétoszlani; ezek leendnek belátásának ’s jó 
részben gyarlóságának próbakövei. Mi csoda,ha a’ kétes fe
nekű tengernek nehezen bocsátja bárkáját!

A’ dolgok azonban úgy állnak, hogy a’ journalistica to
vább hallgatag nem kisérheti a’ közügyek folyamát. Simulni 
kell, minélinkább a’ napi események taglalásához. ’S ezért mi 
is engedünk e’ hivatásnak; mi közben az évenkénti ország- 
gyűlés ’s városi ügy körüli őrködést átengedjük örömest e- 
gyik laptársunknak, melly már részletesen ’s alaposan szó
lott ezekben és szóland, remélljük,ezután is. Szorítjuk beszó
lásunkat a’ közlekedési ügyre, melly gr. Sz é eh e nyi utólsó 
röpirata óta uj korszakot képez.

Nem szándékunk e’ röpirat tételeit védelmezni, mert 
hol ellenség nincs, olt a’ védelem nevetséges volna. Hála a’ 
magyar napisajtó vezetőji ügyszeretetének, ez ügyben min
den magyarhoni lap p á r t  és n y e l v -  k ü l ö n b s é g  né l 
kül !  egyetért; annál pedig emelkedettebb szempontból te
kintjük a’ dolgot, hogy sem az Unga r  viczeléseit, vagya’ 
H e t i l a p  kis malitiáját a’ ,felséges4 czim körül, komoly tá
madásnak vehelnők.

M agasztalunkra a’ röpirat nem szorul. Szól annak 
minden sora, de szól főleg azon átnézeti térkép hangosab
ban minden magyarhoz, hogysem azt jobban kiemelni kelle
ne. Kinek szeme van, hogy lásson —  agya van, hogy gondol
kozzék, főleg pedig m a g y a r  szive van, melly nemzetisé
günkért hőn dobog a’ nélkül, hogy idegen ajkú véreinket 
gyűlölné, —  az fölleli benne a’ magyar nemzet önálló fej
lődésének mindazon elemeit, mi egykor boldog ábrándaiban 
felvillanhatott.

És ezért karoljuk mi fel ez ügyet a’ nemzeti féltékeny
ség egész, de nem vakbuzgó erejével ’s figyelemmel kisé- 
rendünk minden jelenetet, melly e’ rendszert támogatja vagy 
fenyegeti; és szólandunk mindenről őszintén és tartózkodás 
nélkül, mi e’ körül országgyűlésen, megyékben, irodalomban, 
társas körökben fölmerül közfigyelemre méltó.

’S miután a’ vukovárfiumei társulat kérelmétmár az or
szággyűlésre beadta ’s annak kíséretében egy nyilatkozat je
lent meg, melly a’ fölemlített rendszer antidotuma gyanánt 
annak több tételeit gyökerében támadja meg ; sőt annak ha
talmas előbajnoka egy ügyes fogással a’ minapi kerületi ülés

ben egy faját találta fel a’ diaetalis korteskedésnek , mellyel 
vizes lepedőt szoktak a’ nemzetre teríteni, —  szólandunk ezek 
iránt közelebbről. Ha benne személyt kell érintenünk, nem mi 
leszünk okai. Mi a’ discussiót szereljük ennek körén fölül e- 
melni;de ha személy cselekvése ’s állása forog szóban,ha va
laki állását veti latba ügy ellenében, nem a’ mi hibánk, ha e’ 
térre kényszerittetünk.

Minden esetre becsületes, higgadt, nyílt vitatkozás az 
ügynek csak használhat.

Viszonlálásra!
O R S Z Á G G Y Ű L É S .

Pozsony febr. I5én. 54dik ke r ül ,  illés. E l n ö k ö k :  
Papszász és Hunkár Bihar és Veszprémin, követei: j e g y z ő :  
Házmán F. tárgy: városi ügy.—  E l n ö k :  Egygeöplastikai 
földirati munkát mutatott be ésBakabánya folyamodását,melly 
a’ petilionalis választmányhoz utasiltatott. Ezután a’ 2l i k §us 
a) b) c) pontjai meghitelesittetének úgy, mint már közlöttük. 
A’ d) pont, melly a’ betáblázott követelések iránti keresetről 
szól, az a) pontba foglaltatván, kihagyatni határoztatott.

J e g y z ő  olvassa a’ 22ik §ust. Ba b a r c z y  (Csongrád): 
A’ város köztörvény szerint tartozván igazságot kiszolgál
tatni, a’ 22, 23 és 24ik Sust fölöslegnek tartja. (Városi kö
vetek ma r a d j  ont  kiáltanak.) Szent i ványí  (Gömör): Ha 
a’ §us marad, nem árt, de hakihagyatik, zavar támad. Tud esetet, 
midőn a’conpassus mellett átküldött Ítéletet a’város executio 
helyett a’cancellaria elé terjesztő; mi, lm jelen törvény meg
van, megtörténni nem fogott volna. Bőn is (Szabolcs): Ó u- 
gyan meghagyatni kívánja a’ §ust: de mint a’ munkálat kez
detén is megjegyzé, szerette volna, ha deüniáltalik a’ város, 
hogy tudnék, meddig terjed határa; mert például Debreczen 
pusztáit is a’ város határaihoz tartozónak vitatá; már pedig il- 
lyenen a’ város hatósági jogait nem gyakorolhatja törvénye
sen. S e b e s t y é n  (Veszprém): Helyesli az észrevételt. Ver- 
bőczy is definiálta’s pedig kétfélekép a’ várost, mit ő essen- 
tialisnak tart. (Maradjon.) A’ §us változatlanulmeghagyatott.

J e gyző olvassa a’ 23. §t. —  Me g m a r  a dt  vá l t ó— 
z a t l a nu l .  J e g y z ő  olvassa a’ 24. §t. —  Bő ni s (Sza
bolcs) kihagyatni javasolja. Pa c z o l a y  (Hont) az exceptió- 
kat specialiter kívánja előszámláltatni. B ó n i s  (Szabolcs) 
mutasson előtte szóló a’ corpus jurisban törvényt, hol a’tör
vényhatóságokról lévén szó,előszámittatnék, mik nem tartoz
nak oda. Akkor, ha illyeket akarnánk külön külön előszám
lálni, a’ corpus juris még egyszer akkora lenne. Elég ha e- 
ló'soroljuk, mik tartoznak bizonyos törvényhatóság alá. P a 
c z o l a y  (Hont) azért csinálunk uj törvényeket, mert a’ cor
pus juris rendetlen. Ha tehát, mint előbb mondatott, minden
ben ítél a’ város, úgy a’ nóta miatt is megidéztetheti a’ ne
mest. Hlyeket specifice ki kell venni hatósága alól. —  A’ 
többség a’ § kihagyását határozta el. Olvastatik a’ 25dik §. 
P á z má n d y  (Komáromul.) a’ curialis telkek a’ városi bir
tokkal, mindaddig, mig ki nem sajátíttatnak, egy lábra nem 
állíttathatnak, azért nehogy zavar támadjon, erre nézve a’ 
t.vénynekkülönösrendelkezését kívánja. B a b a r c z y  (Csong
rád) szinte illy értelemben nyilatkozik. S e b e s t y é n  (Vesz
prémin.) pártolja az észrevételt, mert küldőji még politialis 
tekintetben sem vetnék városi hatóság alá az udvartelkese- 
ket. Ko s s u t h  (Pestm.) azon módosítást ajánlja, hogy: Ä  
kiváltságos udvar telkek, kiváltságaikra és birtokjogi 
viszonyaikra vonatkozó kérdéseket illetőleg, d  városi 
hálóséig alá nem tartoznak. B a l o g h  (Győrm.) a’ curia- 
listákat minden tekintetben kivétetni óhajtja.

T a r n ó  ozy (Nyitra): A’ győrit pártolja, mert az még 
a’ rendőri hatóságot nem zárja ki. Többen szavazást sürget
nek. A’ győri kérdés igy állott: Ä  kiváltságos udvartelkek 
magánjogi tekintetben ci városi hatóság alatt nem álla- 
nak.Szavazat utján a’ p es t i  mellett nyilatkoztak: Trencsény, 
Vas, N’ógrád, Zala, Liptó, Komárom, Somogy, Zólyom, Fejér, 
Esztergám, Pest, Turócz, Abauj, Szabolcs, Szatmár, Gömör, 
Borsod, Bereg, Torna, Ugocsa, Bihar, Mármaros, Békés, Csa- 
nád, Arad. Gy ő r i r e  szavaztak: Pozsony, Nyitra, Soprony, 
Bars, Hont, Győr, Veszprém, Baranya, Mosony, Tolna, Árva, 
Bács,Pozsega, Veró'cze, Szeréin, Sáros, Ung, Szepes, Heves, 
Csongrád, Temes, Torontál, Krassó és Horvátország. Követ
kezőleg a’ pesti egy szótöbbséggel elfogadtatott. Lesz e’ sze
rint a’ 25ik §: Ä  kiváltságos udvartelkek, kiváltságaik- 
és birtokjogi viszonyaira vonatkozó kérdéseket illetőleg 
d  városi hatóság áléi nem tartoznak. Olvastatik a’ 26. §.

Mar t i ny  F: (Soprony v.): Az a d ó z á s i  kifejezés he
lyett k ö z t e r h e k e t  ajánl. Bóni s  (Szabolcs): Magában a’ 
§us jó, de kívánná,hogy benne az i ngó birtok is említetnék 
meg, mellytől eddig a’ nemes nem adózott (városi követek: de

igen!) Kossut h:  Szabolcs indítványa helyes, mert hamás la
kosok űzetnek ingóságaiktól, az igazság hozza magával, hogy 
a’ nemes is fizessen. Soprony város követe ajánlását is elfo
gadhatónak véli, mivel a’ 27ik §ban is k ö z t e h e r  áll. Ba
b a r c z y  (Csongrád): Erről majd a’ közteherviselés tárgyalá
sánál kell szólani, nem pedig a’városi rendezésnél. Ta r nóczy  
(Nyitra): Szerinte, ha majd a’ megyében is adót vetnek a’ ne
mes ingóságaira, akkorra kívánja, hogy tőle a’ városban is a- 
dózzék. K os su tli (Pestm.) Mitől a’polgár fizet, legyen az ingó 
vagy ingatlan, attól igazság szerint a’ városi nemes is fizes
sen. Szavazattal kívánja eldöntetni a’ kérdést. Re n g e y  (Sze- 
gedv.) Törvényeink szerint a’ városban lakó nemes most is 
viseli mindazon terheket, mellyeket a’ polgár: mitől viszsza 
lépés nem történhetik. Fölhozatott például, hogy a’ nemes 
lovaitól, ha legelőre nem járatja őket,nem fizet. Szegeden a’ 
gyakorlat szerint adózik, ha csak el nem tagadja, mit tevén, 
a’ polgár is kisiklik az adózás alól. (3 tehát sem ingó sem in
gatlanra nézve nem kíván különbséget a’ polgár és városi 
nemes között. J uszt  (Turócz) a’ 26. és 27. §t öszszevonná. 
Hogy mindenki az iparüzlettől’s a’ t. fizessen —  helyeselné; 
de hogy az ingóság adó alattisága általányosan mondassék ki, 
nem helyeselheti, legalábbis kivételül megemlittetni kívánná 
a’ capitalisokat és a’ nemesnek városon kívüli birtokait. Né
hány aprólékos közbeszólás után fölszóIallKo s sut  h(Pestm.) 
szerinte a’ 26. és kormányi 34. § combinálása után jelen §igy 
volna módosítandó: a' közterheket d  város határában a- 
kár egyed, akár testület, akár kincstár viselni tartozik. 
—  Elfogadtatott, olvastatik a’ 27. §. — B ó n i s  (Szabolcs) 
ide kívánja tétetni, „és ottani ingó vagyonától a’ szokottköz- 
terheket441. i. a’ nemes viselni tartozzék. S z ő n y i  (Lőcse) 
utasítása szerint a’ tőkepénzek is megadóztatandók.—  H e r -  
g e  s z e l i  (Győrv.) a’ §ba kívánja tétetni, hogy a’ nemes 
a’ világítástól,járdától és kövezettőlisfizessen.Sebesty é n 
( Veszprémin.) Majd midőn a’ nemesség országszerte m eg- 
adóztatik, csak akkor viselheti városban is a’ hadi és házi a - 
dót. (Többen kiáltják: most is.) K e n d e  (Szatmárm.) A’ 
rendek elfogadván a’ közteherviselés elvét, oda szavaz, hogy 
a’ városi lakos, akár nemes akár nem nemes legyen az, min
den adót viselni tartozzék. S i m o n  (Sopronym.) Az ingó
ságokat specifice kívánná megneveztetni (Sokan szavazatot 
sürgetnek, mások egyszerűen a’ másik §ra kívánnak átmen
ni.) Ba b a r c z y  (Csongrád) Ha szavaznak, a’ kérdést álta
lányosságban kívánja föltétetni: ha vájjon az eddigi gyakor
laton kívül kívánják é egyéb esetekben is megadóztatni a’ 
városi nemesi? B ó n i s  (Szabolcs)Ha szavaznak, kérdésül 
az lesz kitűzendő: elfogadják é a ’ szabolcsi módosítást, vagy 
sem ? —  E’ szerint tűzetvén ki a’ kérdés a’ s z a b o l c s i  e l
l en csak Abauj, Sáros, Szepes, Csongrád, Torontál, Krassó, 
Soprony, Liptó, Hont, Esztergám, Bács szavaztak. Tehát 11 
szavazat ellenében 39 szavazattal a’ szabolcsi módosítás fo
gadtatott el, melly szerint a’ n e m e s  még v á r o s i  i n g ó  
v a g y o n  á t ó l  is viselendi a’s z o k o t t k ö z t e r h e k e t .

Olvastatik a’ 2S. §. D e b r e c z e n  köv. A’ közintézet 
igen általányos kifejezés,miután magán-emberis állíthat köz
intézetet, melly adómentes nem lehet: utasítása szerint tehát 
csak az iskolák és kórházak volnának az adó alól kiveendők, 
de ha ez épületek a’ fönebbi czélra szolgálni megszűntek, 
ismét adó alá vonandók. A’ megyeház alatt pedig egyebet 
nem akar értetni, mint hol a’ rendek tanácskozni gyűlnek 
öszsze. P é c s i  kápt. köv. Adó alól a’ paplakokat is kivé
tetni kívánja. Kos su t h .E ’ lakok úgy is a’városé, tehát minek 
említeni, hogy a’ város magát ne adóztassa meg. —  P é c s i  
kápt. köv. A’ protestáns papiak nem a’ városé, ’s ő ezt is a -  
dómentessé kívánja tétetni. Se h né e L. (Heves) A’ p a p -  
1 a k helyett balra magyarázhatások eltávoztatása miatt lel
készlakot ajánl. S o m s i  cs  (Baranya) Jelen § helyett a’ kor
mányi törvényjavaslatnak idevonatkozó Sát ajánlja. S z e n t -  
i v á n y i (Gömör) A’ lelkészek lakjaiktól természetesen nem 
fizethetnek, mert azon kívül, hogy e’ lakok többnyire a’vá
rosé, fizetősök fölemelését követelnék ez adózási czim alatt 
a’ városoktól’s igy ez által csak a’ városi lakosság terheltet-  
nék. De másként áll a’ dolog a’ püspökökre nézve, ha ezek 
nemfizetnének, igazságtalan volna, mert ők nem azon város 
lelkészei, mellyben lakásuk van. S o m si c s  (Baranya) kér- 
di:a’ püspöki lakot nem akarják é az adó alól kivenni? (nem) 
a’ zárdákat sem? (azokat sem.) S z e n t i v  á nyi  (Gömör) 
különbséget kíván e’ végből tétetni a’ birtokos és birtoktalan 
szerzetek között. P a c z o l a y  Hont köv. A’ tanító szerzetek
re kivételt óhajt, hisz hajószágot bírnak is, majd megadóztat
ják ezeket a’ közteherviselés életbeléptekor. K o s s u t h  L. 
Pestm. k. A’tanító és betegápoló szerzeteseket ő sem kíván-
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ja megadóztatni, de a’ contemplativ életüeket és a* püspöki 
lakokat adó alá vonja. P é c s i  kápt. köv. A’ püspöki lak,azon 
tekintetből, mint a’ megyeház kiveendő az adózásból, mert a’ 
püspök is hivatalból birja lakát, mint egyházi megye főnöke.

B ó n i s (Szabolcs): A’ két megye közt azon különbséget 
látja, hogy egyik törvényhatóság,másik nem, egyik a’ közbá
torságra, igazságszolgáltatásra ügyel, és még sincs mint a’ 
másik feje jószágokkal dotálva. A’ püspöknek van elégjószága 
miből az adót lakától könnyen megfizetheti. Egyébiránt az ok
tató és irgalmas szerzetek zárdáit ő is kiveszi adó alól. L ip - 
ta y  (eszterg. kápt.): Magyarországban oily zárda, mellynek 
szerzetesei contemplativ életet éljenek, nincsen: mert a’ szer
zetesek vagy oktatnak, vagy betegeket ápolnak, vagy lelké
szetet gyakorolnak. Va g y o n  (nyitrai kápt.): Véleménye sze
rint a’ paplakok eddigelé azért mentesittetének az adótól,mert 
tudták, hogy a’ közjóért a’ vallás és erkölcsiség terjesztésével 
foglalkoznak. Különben sem tartja nagy haszonnak e’ lakok 
adózását, miután földjeiktől úgy is adóznak. Ha pedig a’ püs
pöklak adó alá vonatik, a’ protestáns superintendeseké is e’ 
categoriába tartoznék, holott ő azokét is fölmentené adó
zástól. A’ szerzetekre nézve pedig megjegyzi, miszerint kikre 
a’ contemplativ életfogatik, olly szegények, hogy nem volna 
miből megfizetni adójokat. Sz e n t i vá ny i  (Gömör) Igaz a’ 
püspöki lak vagy curialis vagy polgári telken épült: de mi
vel az utóbbi esetben is kivonná magát az adó alól,azért tör
vény által különösen alája kívánja vettetni.—  K en d e(S za t- 
márm.) A’ törvényhozó elvéhez, mellyet követnie kell, foly
vást hű maradjon a’ törvény-alkotásban. A’rendek elvül ál— 
liták fői, hogy a’ status-épületek ne tartozzanak adó alá; szó
ló ide számítja a’ megyeházai, katonai laktanyákat, idea’ kir. 
táblát, helytartótanács, districtualis táblák ’s a’ kincstárnak 
egyéb épületeit is. —  A’ püspöki lakokra pedig az vélemé
nye, ha majd a’ nemes falusi residentiájától űzet, —  akkor 
fizessen a’ püspök is lakától. A’ szerzetesekre nézve pedig a’ 
nyitrai káptalan követével fog kezet. —  L ó n y a y  Gábor 
(Zemplónm.) A’ szatmári követ által fölállított elvekből ő 
ellenkezőket következtet. Ha kivétetik az iskola: még nem kö
vetkezik, hogy a’tanítói lak is kivétessék az adó alól. Nemde 
a’protestáns collegiumok adómentesek, —  de adózni fog
nak professoraik a’ lakástól: igy kell lennie a’ zárdabeli is
koláknál is. Aztán, ha a’ paplakot kiveszik, még azért a’ püs
pöké nem vétethetik ki, mert ő nem lelkésze a’ helynek. Ez 
elv nyomán ha a’ szatmári követ szerint alkalmaztatnék: a’ kir. 
burgermeister és szolgabiró városi lakása is adómentessé té
tetnék. J u s t h (Turócz) A’ nyitrai káptalan követének vá
laszolja, miszerint a’ protestáns superintendensek, ha olly 
lakuk volna, mint a’ kath. püspököknek, igen szívesen adóz
nának. Egyébiránt az még hagyján,ha a’ püspök hivatalos la
kától nem űzet: de hogy luxuriosus épületei adómentesek le
gyenek, okát nem látja által. A’szerzetesekre nézve, miután 
még a’ contemplativ életűek is legalább egy templommal—  
mellyben vallást hirdessenek,—  bírnak —  ő szinte megtar
tatni óhajtja az adómentességet. —  Mo i z e s  (Zágr.kápt.) 
Hazánk szerzetesei vagy tanitnak, vagy ápolnak, — vagy 
e v a n g é l i u m o t  hirdetnek, melly utóbbi a’ keresz
tyén emberre fontosabb lévén a’ grammatikánál, —  illő, 
hogy az adótól ezek is fölmentessenek. S o m s i c s (Baranya):
A’ püspöki lak többnyire curiai lévén, ennek sorsát követi. A’ 
tanító szerzetekre nézve megjegyzi, hogy ezek úgy fundáltat- 
tak, miképen lakásuk asztaluk is a’ fundatióból jár, és nincsenek 
ellátva külön fizetéssel. A’ kincstári épületeket, politikai és 
status-oeconomiai szempontból sem kell megadóztatni,mert e- 
gyik zsebből kivennék ’s másikba tennék ez adót, melly miatt 
a’ közadót is föl kellene emelni. K o s s u t h  (Pestm.): A’ püs
pöki lak, ha curia egyszersmind, természetesen; de ha polgári 
telekre épült, az adó alól ki nem vehető. A’ zárdákra, az esz
terg. kápt. fölvilágositása után szerinte sem kell vetni semmi 
adót: de a’ kincstári épületek— mellyek a’közkormányzatitól 
megkülönböztetendők— ki sajátságos financiális viszonyain
kat ismeri, ki tudja, hogy a’ kincstár minden nemesi terhekhez 
eddig is járult, az tudni fogja, miszerint az adó alól ki nem von
hatók. Ennélfogva a’ §ra módosítást ajánl,melly e l f o g a d -  ! 
t a tv án a’ 28ik §us igy szól: E g y h á za k , lelkészek, zá rd á k , 
közisko lák , közin tézetek, h ad i épitvények, ka tona i la k 
tanyák, várkerü letek, k ö zko rm á n yza ti és itélöszékek é- 
pületei, és a' m egyék székes h á za i csak olly esetben 'stb.

Olvastatik a’ 29ik §us. Ba b a r c z y  (Csongrád): A’ házi 
adó akár fogadtatik el,akár nem, e’ §us fölösleges ’s antici— 
pálja a’ kérdést. Pá z má n d y  (Komárom): Kihagyatni nem 
szeretné, mert akkor még a’ hadi adót is a’ curialisták nya
kára rónák. K o s s u t h  (Pestm.): Egyelőre Csongrád köve
tével e’ §ra nézve egy értelemben volt; de eszébe jutván, hogy 
a’ járdát és világítást ’s őrséget használja a’ curialis nemes is 
azért igazságosnak leli, hogy e’ végett városon a ’ házi adóhoz 
járu ljon , még mielőtt országosan elfogadtatnék is az adó. 
K e n d e  (Szatmár): Ú azt akarja, miszerint polgári telken a’ 
nemes mindentől úgy adózzék, mint más, de a’ nemesi telek
től sem hadi, sem házi adó nem fizethető a’ város cassájába, 
mert ha a’ nemesi birtok adó alá jő is, az udvartelkes nem a’ J

város, hanem a’ megye pénztárába űzet. Tót h L. (Breznóbá- 
nya): Szerinte ha az országos adó el nem fogadtatik, mégis az 
igazság követeli, hogy a’ városi curiák viseljék az adót. Szóló 
meg v.an győződve róla, ha az utasítások nem nyomnák követ 
urakat, alig volna e’ teremben valaki, ki ez igazságnak e- 
leget tenni ne igyekeznék. Hogy a’ curialisták ne fizessenek a’ 
város által nyújtott személy és vagyonbátorságért, ne a’ vilá
gításért, melly a’ gödörbe hullástól mentté teszi őt,ne azon 
börtönért, mellyben a’ bátorság veszélyeztetőji letartóztat
nak: ezt kívánni morális lehetlenség. De meglátszik, hogy az 
utasításokat ollyanok adják, kik még máig az 1740dik évi adó- 
mentesség boldogító álmaiban ringatják magukat. És ugyan 
kérdi: ki fogná rósz néven venni a’polgárságnak,ha az Hlyek
től háza égésekor megtagadná vizipuskáit? vagy a’ szemetet 
curiáik előtt halmaznákföl. Bab a r e z y  (Csongrád): Termé
szetes igazságnak látszik, hogy a’ járda-világitásért a’ curiák 
is fizessenek: de más részről törvényes igazság az, hogy az 
országos adózás előtt ezek sem rovathatnak meg. ó  azért e’ 
§t kihagyná. A’ kérdés megoldását minden a’ városi rendezés
hez nem tartozó eszme nehezíti: azért ha továbbra is az adó- 
mentesség szüntetését és más Hlyeket ide kevernek, igen kön
nyen megeshetne, hogy e’ kérdések megoldásának ellensé
geit odaviszik,—  hogy a’ városi coordinatiót minden nyomon 
megakadályozzák. Breznóbánya követének feleli, mikép rajta 
az utasítás nem nyűg, mertszabad akaratjától függött elvállalni 
vagy nem. Különben az igy vásárolt utasítás szerinte több
ször megőrizé az alkotványt, mintha utasítások nincsenek. Is
mételteket mond, midőn figyelmeztető Breznóbánya követét, 
hogy épen ez utasitásadó értelmetlen tömeg mond le az adó
mentességről, ezek utasításánál fogva rendezik a’ kir. városo
kat: mire nézve csak azt kívánja —  vajha úgy érezzen a’ pol
gárság a’ nemesség iránt, mint az irántuk érezett. Bón i s  
(Szabolcs): Előre kijelenti: utasításában semmi nyűge nincs, 
de azért bár a’ méltányosság kívánná a’ városi curialisták 
megadóztatását, minthogy itt nemesi birtok forog kérdés alatt, 
az országos e’ tárgybeli intézkedések rendezésére halasztja 
el. Breznóbánya követe utasítás—készítőinket értelmetlen tö
megnek nevezé;de kérdi,az é az értelmetlen,ki privilégiumról 
lemondani kész, vagy ki annyi felebaráli szeretettel bir, hogy 
szomszédjától a’ vizipuskát megtagadhatja. T o m c s á n y i  
(Békés): Ha a’ §us marad, a’ házin kívül a’ hadi adót is belé 
kívánja tétetni. S im  on (Sopronym.): Breznóbánya felszó
lalására ben hagyja, de odamódositva, hogy az udvartelkes az 
eddigi gyakorlat szerint fizessen.Szontag h P.(Libelbánya): 
A’ §ust meghagyatni kívánja, mert ha az országos teherviselés 
életbe nem lép,legalább a’ városi curiák— mint kisebb jó'—  
nem leendnek adómentesek. Nem szereti, hogy a’ nemesség 
a’ házi adó utasításul adása miatt mindig dicsérő bymnuszok- 
kal illettetik, mert meglehet, kora lesz a’ dicséret, miután ké
tes: vájjon életbe lép é a’ házi adó. Egyébiránt az utasításul 
adást ő nem is tulajdonítja a’ tömegnek, mert megyében él
vén— jól ismeri,miszerint ha e’tömeg manoeuvrek nélkül kér- 
deztetett, az adót mindig megtagadd. Csongrád követe nem 
tartja nyűgnek utasítását: nem is olly megyékről érté Brez
nóbánya követe, mint Csongrád, hol utasítás az egyeddel olly 
öszszehangzásban vannak. Szerinte az alkotványt inkább az 
egyedek, mint az utasítások menték meg. Felszólalására nem 
ingerelni akart, hanem azon elvet követni: fial justitia, aut 
pereat mundus. Még néhányan a’ §nak vagy kihagyása, avagy 
módosítása iránt szólván, végre Ko s s u t h  indítványára sza
vazat utján döntetett el: vájjon maradjon é a’ szerkezet, vagy 
módosittassék ? A’ s z e r k e z e t  m e l l e t t  csak: Nógrád, 
Zala, Liptó, Zólyom, Fejér, Pest, Zemplén, Gömör, Borsod, 
Heves, Mármaros, Békés, Arad, tehát 13 szavazat volt, mig a’ 
m ó d o s í t á s  36 szavazattal elfogadtatott. Ezzel az ülés el
oszlott. —

Múl t  s z á m u n k !  or s z .  ü l é s h e z .
Üzenete a KK. és Hitnek — a inéit, főrendek

hez, az 1836-ik évi 21. t.cz. végrehajtásának mind 
ez időig lett elm ulasztása tárgyában. — Egy szá
zadon túl fájlald a nemzet Kraszna, Zaránd s Közép-Szolnok 
vármegyéknek, s Kővár vidékének, hazánk kétségtelen ki
egészítő részeinek — 1733ban az ország hire, tudta s meg
egyezése nélkül, egyoldalú kormányrendelet által történt 
elszakitását; míg végre az 1836: 21. t.cz. biztosítani látszott 
azon királyi szó beváltását, melly még az 1741 : 18. t.cz. 
által szentesítve lón , s azóta három uj törvény, szintannyi 
királyi eskü s koronázási hitlevél által megerősittetett. — Az 
1836: 21. t.cz. már nem szorítkozott többé Ígéretekre, ha
nem a nevezett vidéket s megyéket, minden további kérdést 
és késleltetést kizárva, úgy polgári közigazgatási, mint tör
vénykezési, adózási s mindennemű állapotaikra nézve telje
sen, tökéletesen Magyarországhoz visszacsatolja; — s a kor
mánynak ezen visszacsatolás általányos és tökéletes teljesíté
sét teózi kötelességévé, — Ezen törvény alkotása óta, újra 
közel 12 év mult el; s a kormány ennyi idő alatt nem tel
jesítette a törvénynek világos rendeletét; — figyelembe nem 
vette a királynak törvényben kimondott akaratát, nem en- 
gedelmeskedék a törvény parancsának, gátolja az ország
nak törvény- s királyi hitlevéllel biztosított kiegészítését; — 
sőt miután a múlt országgyűlés alatt a nevezett megyék, 
minthogy az országgyűlésre követeket nem küldöttek, köz
kereset alá vétetvén, elmarasztaltak, s az erdélyi kormány
szék parancsára a hozott Ítéletek végrehajtása törvénytele

nül akadályoztatott, — a kormány a törvényes Ítéletek fo
ganatosítására legkisebb lépést sem tőn ; mi által a törvényes 
bíróság ítélete sikertelen maradván, gúnynak és megvetés
nek tétetett ki. — Érzékenyen sértettek ezek által a magyar 
szent korona jogai, s veszélyeztetik a törvény szentsége, és 
ótalmazó ereje iránti közbizodalom, melly polgári társaság
ban a rendnek legbiztosabb alapja. — A részek visszacsa
tolását elrendelő törvénynek két része van: egyik a közjogi 
rész — az országgyülés; képvíseltetés, másik a közigazga
tási visszacsatolás; mellynek végrehajtása saját sürgetésére, 
a kormányra bízatott. Mi az elsőt illeti: Kővár vidéke már 
a harmadik országgyűlésre, s a többi megye — hol a kor
mány a kövelküldést majd megakadályoztatni, majd zavarba 
hozatni engedő, — a visszacsatolási szándék iránt kétségbe 
esve, az országgyűlésről újólag elmaradtanak. — Kővár 
vidéke, valamint az országtól lett elszakitása ó ta , Erdély 
kormánya alatt a megyeihez mindenben hasonló törvényha
tósági önállással b ir , s mint illyen Erdély országgyűlésén 
képviseltetik; — úgy mielőtt 1733ban Magyarországtól el- 
szakittatott volna, itt is vármegyei hatósággal birt, sőt vár
megyének is neveztetett — miként ezt a magyar kir. hely
tartótanácstól, s magyar kir. udv. kanczellariátóí 1716—1730 
esztendők folytán nemes Kővár vármegye országzászlósai, 
egyházi s világi főrendéi, nemesei s fő- s alispánai, szol- 
gabirái s esküdtjei, s minden karai és rendei közönségéhez 
bocsátott számos intézvény, udvari rendeletek s királyi le
iratok bizonyítják. — Ezen megye hatósági állásának ter
mészetes következvénye volt, hogy az országgyűlésekre is 
meghivatnék, s ott a többi megye sorában üléssel és sza
vazattal b irt; miként erről gróf Pálffy Miklós nádornak Kő
v á rt, mint vármegyét az 1729-ki országgyűlésre meghívó 
levele, — a követté választottak napidíjairól tudakozódó 
1730. april 14-ről kelt magyar kir. helytartótanácsi intéz
vény, a megyének erre vonatkozó jegyzőkönyvei, az ország
gyűlésnek 1728-ki julius 30kán kelt fölirása, s ugyancsak 
az 1729-ki országgyűlésről fölmaradott irományok közt ta
láltató szavazati lajstrom, kétségtelen tanúságot nyújtanak.— 
Illy történeti előzvények alapján rendelte el világos és fél— 
remagyarázhatlan szavakkal az 1836: 21. t.cz., hogy vala
mint Kraszna , Közép-Szolnok és Zaránd vármegyék , úgy 
Kővár vidéke is az országgyűlésre meg fognak hivatni, s 
ottan ülési és szavazati visszaadott jogukkal élni. — És Kő
vár mégis immár harmadik országgyűlésre meg nem hiva
tott; s a világos törvénynek teljesítése — az 1839ki s 1843ki 
országgyűlések ismételt sürgetéseinek semmibe vételével, újra 
meg újra elmulasztatott, az országgyűlés épségének tetemes 
sérelmével. — A részekbeli többi három megyét pedig a mi 
illeti: — mennyi része legyen a kormánynak abban: hogy 
a kérdéses megyék az országgyűlésre követeket most sem 
küldöttek, errenézve a KK. és RR. elegendőnek tartják azon 
folyamodás mellékleteire hivatkozni, mellyet a törvény által 
visszakapcsolt részekben lakozó több száz nemes, a törvény 
végrehajtásának eszközléséért benyújtottak; —• g mellyet a 
KK. és RR. ő cs. kir. főherczegségével s a mélt. főrendekkel 
•/. alá csatolva közölnek ; valamint szinte azon sérelmes tényt 
is kiemelni, hogy ezen megyék ellen, a múlt országgyű
lésre meg nem jelentők miatt törvényesen hozott bírói Íté
letek , a" kormány hanyagsága miatt végrehajtva maiglan 
mind a mellett . sincsenek, hogy a végrehajtás erőszakos 
megakadályoztatásáról kelt itélőmesteri jelentés, a királyi 
tábla által ő felségéhez kellő rendelkezés végett még 1844ben 
fölküldetett. Melly mulasztásnak lehetetlen volt a törvény végre
hajtási jszándok valósága iránt az illető megyékben kétséget 
nem támasztani, s a követküldés kötelességének érzetét el nem 
lankasztani. — És ámbár a KK. és RR. az e tárgy körül évek óta 
történtek részletes elősorolásába bocsátkozni nem kívánnak, el 
nem hallgathatják még is annak megemlítését,miszerint a közép- 
szolnoki főispánnak — már az 1839ki országgyűlésre 900 
nemes által bepanaszlott, s orvosoltatni fölirásilag szorgal
mazott tettei érdemlett megfenyités helyett kitüntetést vontak 
magok után: — el nem hallgathatják továbbá annak is meg
említését, hogy míg az erdélyi fejedelem nevében, kinek sze
mélye a magyar király személyétől el nem különíthető, s 
ki Erdélyt is a magyar szent korona jogával birja; — a 
törvény által Magyarországhoz visszacsatolt részeket ismé
telve reá tudta szorítani, hogy az erdélyi országgyűlésre kö
veteket küldjenek; — el tudta rendelni a magyar kir. fő- 
törvényszékek törvényes Ítéletei végrehajtásának megakadá
lyozását, —- elkövetett mindent a magyar király által szen
tesített törvény foganatosításának meggátlására, és leg
közelebb eltiltotta a részekbeli hatóságokat a  hazát beuta
zó fönséges magyar királyi helytartónak, — azon ha
tóságok nevében küldöttség által leendő megtiszteltetésétől, 
ámbár erre hozzájuk is szintúgy, mint az ország minden ha
tóságaihoz hivatalos értesítés bocsáttatott; — a KK. és RR. 
fájdalmas megilletődését sokszorosan neveli azon sérelem, 
hogy a magyar kormány részéről még csak annyi tevé
kenység sem tapasztalható, miszerint a törvénynek már két 
megye részéről egy alkalommal teljesedésnek indult, s a 
harmadik megyében csak a legbotrányosabb főispáni önkény 
által akadályozott közjogi része újra zavarba ne hozassák, g 
a törvényhozó test kiegészítése ismételve meg ne osenkittas- 
sék, a törvényes bírói ítéleteknek s kere legyen, és a fönsé
ges kir. helytartó, immár országunk nádora iránti tisztelet 
gyÖngédtelenül ne sértessék. A mi a törvénynek közigazga
tási másik részét illeti: tagadhatlan, hogy a törvény által be— 
végzett tény gyanánt kimondott visszacsatolás általányos és 
tökéletes teljesítésének eszközlését, a törvényezikkely 2dik 
§ának szentesítése által ő felsége kegyelmesen elvállalni 
méltózlatott, s ennek siettetése a 3. §ban annyira kiköttetett, 
hogy a végrehajtás halogatásának mindenképeni eltávolítá
sa végett, a részek mindennemű állapotja változatlanul ha- 
gyandónak, s a származható kérdések iránt a törvényhozás 
intézAcdése csak a visszacsatolás következtében, tehát a vis
szacsatolás után történendőnek határoztatnók. — És tagad
hatlan az is, hogy a törvény maiglan végrehajtva nincs. — 
Minő érzékenyen vették az országos KK. és RR. az ország 
területi épségének ezen súlyos sérelmét, arról az 1839ki s



95

1843kl országgyűlések irományai elég bizonyságot nyújtanak. 
Kimondották az ország Rendei 1844. sept. 9kei fölirásukban, 
hogy ezen mulasztás, melly által a törvény teljesitésébeni ké
sedelemnek példáját maga a kormány állítja föl, nem csak 
törvényeink szentségére nézve sérelmes, hanem valamint a 
nemzetnek a kormány iránti bizalmára, úgy magára a törvé
nyeknek, az ország lakosai előtti tekintélyére nézve is veszé
lyes. Kimondották, hogy e hosszas mulasztás semmi által 
sem igazolható, és egyenesen a kormánynak tulajdonítható, 
A KK. és RR. annál nyugtalanabban várták a k. k. választ, 
melly a törvény végrehajtását hírül adja, s a visszacsato
lás következtében netalán fölmeriilendett kérdések fölötti u- 
tólagos rendelkezésre alkalmat szolgáltasson, — minél sajná- 
latosb képét nyújtották a két országhoz tartozás kétes hely
zetének azon folyamodások, mellyek a múlt országgyü'és e- 
lején Krasznamegye, később pedig 247 Közép-Szolnok me
gyei nemes által az ország Rendéihez intézteitek. — A mélt. 
Főrendek előtt tudva van, hogy e sérelem el nem hárítása 
miatti fájdalomnak mi nagy része volt azon keserűségekben, 
mellyek a múlt országgyűlés végét kisérék. A KK. és RRdek 
nem akarják sem ezeknek emlékezetét, sem magokat e ke
serűségeket fölmelegiteni; annyit azonban ki kell jelenteniük, 
hogy a visszacsatolás végrehajtásának tovább nem lialasztan- 
dását annál nagyobb joggal hitték reménylhetni, minél ha
tározottabban méltóztatott ő fölsége 1844ki nov. 4ről kiadott
k.k. válaszában, az ország Rendéit biztosítani, hogy a jelen 
országgyűlésig minden czélszerüekel fognak rendeltetni, mik 
a visszacsatolás ügyének teljes bevégzésére tartoznak. — És 
azóta ismét három év múlt el, és a törvény végrehajtva, és 
az ország kiegészítve még mindig nincs, sőt a sérelem uj meg 
uj sérelmekkel sulyosbittatott. — A KK. és RR. a törvény 
végrehajtását várták; ’s e’ helyett a’ k.k. előadások mellett 
nem kaptak egyebet törvényjavaslatoknál, mellyeknek az or
szággyűlés elibe terjesztését az 1836: 21 ik t. ez. 3ik §. sze
rint, a valóságos visszacsatolásnak kellett volna megelőznie.
— AKK. és KM. el nem titkolhatják e részbeni aggodalmokat, 
hogy ezen bánásmód által a törvény végrehajtása, újabb tör
vényszerzési alkudozások bizonytalan kimenetelű ösvényére 
vitetni czéloztatik. — De különösen neveli a KK. és RR. e 
részbeni aggodalmát azon sérelmes tapasztalás, hogy ámbár 
az országnak az elszakított részekhezi kétségtelen jogát az 
1715: 92. 1723: 20. 1729: 7. 1741: 8. 1751. 24.1792:
11. és 1836: 21. tehát 120 év alatt hozott 7. t. ez., 5. k. 
eskü, és koronázási hitlevél, annyi kir. válasz, és rendele
tek, és a dolog diplomaticai állása, minden ellenkezésen fö
lülemelik; az 1836: 21. t. ez. pedig változhatlan bevégzett 
ténnyé szentesítette: — még is a k.k. előterjesztések Erdély 
ellenkezését s magoknak az illető törvényhatóságoknak Er- 
délyországgali jelen kapcsolatukban tovább is leendő megha- 
gyatásuk iránti óhajtásuknak nyomatékát a törvényhozás fi
gyelmét nagyobb mértékben igénylőnek állítják, s az ország 
Rendéit azoknak tekintetbe vételére szólítják föl. E nemke- 
vesbbé váratlan mint sérelmes fölszólitásra lehetetlen volt a 
KK. és RRnek meg nem emlékezni, miként a részekbeli tör
vényhatóságok a Magyarországhozi visszacsatoltatásért, az 
1790ki országgyűléshez magok folyamodtanak ; s e vissza
csatolást 50 éven át legfőbb óhajtásaikhoz számítva, számos 
fölirás, és folyamodások és körlevelekben sürgették, — mig 
végre legújabb időkben a visszacsatolás iránti szándok va
lósága felől, a kormány állal támasztott kétség, — a jog, 
törvény és igazság barátait sikertelen küzdelmekben ellan- 
kasztván, a felsőbb hatalom kegyelése által mindig több me
részségre buzdított ellenvéleményüeknek sikerült ellenkező 
határozatokat mesterkélt utakon előidézni. — És a kor
mány, melly 50 évnek önkéntes nyilatkozatait figyelembe 
venni méltónak soha sem tartá, mellynek az anyaország iránti 
rokonszenv csökkentésében annyi része van, most ezen mes
terkélt érzelemváltozást nyomatékos körülménynek tekinti, s 
azt a végrehajtás elmulasztásának mentsége gyanánt, a tör
vényhozás ügyeimét nagyobb mértékben igénylőnek állítja.
— A KK. és RR. a törvénynek végrehajtását akárkinek ro
kon- vagy ellenszenvétől föltételezhetőnek el nem ismerik; s 
a kormánynak ezzel ellenkező folszólitását a polgári társaság 
alapfogalmával ellenkezőnek nyilatkoztatják. — A mi pedig 
az Erdély ellenkezésérei hivatkozást illeti: lehetetlen volt erre 
a KK. és RR. emlékezetében e sérelmes tárgy múltjának föl 
nem éledni. — A KK. és RR. megemlékeztek, miként a ma
gyarországi részek a 16- és 17. század folytán közbejött 
békekötések alkalmakor az erdélyi fejedelmeknek, különös 
ovások mellett, éltök fogytáig ideiglenes birtokul átadatva,
— Erdélyhez sem törvény, sem alku, vagy szerződés által 
soha nem csatoltattak; hanem az erdélyi fejedelmek, nem 
mint illyenek, de mint „Magyarország részeinek urai“ által 
birattak magyarországi birtokul, olly kikötéssel, hogy halá
luk után a magyar király hatalma alá visszaessenek. — Meg
emlékeztek: hogy ennek következtében az országhoz több 
íziien viszsza viszsza kerülve, ’s újólag ideiglen általadatva, 
1693ban Magyarországhoz, hova mindig tartoztak, tettleg 
végkép visszacsatoltattak, s ebben — a nevezett év april 
9én kelt Alvinczy-rendelet által is megerősítteltek.— Meg
emlékeztek: hogy ennek következtében 1729ig a magyar 
országgyűlésekre mindig meghivattak, törvényhozásunkban 
részt vettek — 1715ben a porták összeírása alkalmakor Ma
gyarországhoz valósággal összeirattak, adójokat egészen 
1732ig Magyarországhoz fizették, s a magyar kir. helytartó- 
tanács hatósága alatt állottak. — Megemlékeztek: hogy 1733- 
ban nem alku, nem szerződés, nem törvény, hanem egyol
dalú törvénytelen kormányrendelet által — pusztán helyfek
vési ürügy alatt — szakíttattak el az országtól. — Megemlé
keztek: hogy országgyűlés 1741ig nem lévén, az ország 
Rendei ezen megcsonkítást nem gátolhatták, de a magyar
k. helytartótanács nyomban 1733ban az ország területi ép
ségének sérelmes megcsonkittatása ellen erélyesen tiltakozott; 
az ország Rendei pedig mindjárt legelső alkalommal, midőn 
összegyűlniük lehetett, az 1741: 18. t.cz. által a visszacsa
tolást, ő felsége hozzájárultával határozottan elrendelék.— 
Megemlékeztek a KK. és RR. hogy ezek szerint nem ellen
séges hatalom, nem is szerződés által, hanem az ország

beléegyezése nélkül, kormányi önkény által szakíthatván el a 
részek az országtól, valamint a jogtalan elszakitás a ma
gyar király, s erdélyi fejedelem egysége következtében tör
tént, úgy kellett volna szinte azon fejedelmi egység követ- 
kezlében, a jogszerű visszacsatolásnak tettleg eszközöltetnie; 
s Erdély ez ellen meghallgattatást joggal solia sem igényel
hetett.— És megemlékeztek: hogy túlságos engedékenység
gel ezen kihallgatás mégis úgy az 1741: 18. mint 1792: 11. 
t.czikkek által elrendeltetett. — Sajnos érzéssel emlékeztek 
a KK. és RR. hogy ámbár ezen meghallgatás nem a vissza
csatolás érdemére, — a mi Erdélynek bejegyezésétől soha 
sem lehetett, soha sem volt föltételezve, — hanem csak az 
eszközlés gyakorlati részleteinek czélszerűbb elintézése végett 
lehetett megengedve; mégis ezen kihallgatás volt az, melly
nek ürügye alatt az ország érzékenyen megcsonkított épsé
gének kiegészítése 95 évig késleltettetett. — De megemlé
keztek a KK. és RR. arról is, hogy ezen kihallgatás való
sággal megtörtént; — mert a már előbb — a Nesselrode- 
bizottság által — Magyarországot sem kérdve, sem hall
gatva — meghallgatott Erdély, 175lki febr. Íjén kelt ud
vari leirat által másodszor, — és ismét 1792ki aug. 25én 
harmadszor kérdeztetett m eg, s mindannyiszor észrevételeit 
be is nyújtotta. — A KK. és RR. előtt világosán állott, hogy 
ezek után már minden újabb törvény nélkül sem lehetett 
volna — az örökös meghallgatásokat a visszacsatolás tovább 
késleltetésére ürügyül venni; — annál kevósbbé pedig a do
logba Erdélynek bármi további befolyást engedni; — miután 
1832/ .  országgyűlésen a tárgy tized ízben érdemleg tárgyal
tatván , számos üzenet, 5 fölirás, s ugyanannyi királyi válasz 
után végre az 1836: 21. t.cz. megalkottatott, melly minden 
további kérdésnek véget vet; — mert dicsőségesen országló 
királyunk a hosszas kimerítő tárgyalásokból, a visszacsato
lásnak nemcsak érdemleges igazságáról, hanem arról is 
meggyőződvén, hogy azt a végrehajtás módjára nézve sem 
lehet többé Erdélynek bár minemü avatkozásától függőben 
tartani, s hogy e részben is már a jognak, méltányosságnak 
s testvér nemzeti gyöngédségnek elég van téve, — atyai 
igazságszereteténél fogva kegyelmes szentesítésével hozzá já
rult , hogy a részeknek mindennemű állapotaikra nézve Ma
gyarországhoz teljes, és tökéletes visszacsatoltatása bevégzett 
tény gyanánt kimondassák. — De tudva van végre a KK. és 
RR. előtt az is, miként bár ezek szerint Erdély már a vég
rehajtás körül bármi beavatkozásra jogosítva nem lehetett; ő 
felsége mégis 1837ben, miként királyi leirata szól, csupán 
atyáskodó indulatból Erdélyt küldöttek nevezésére szólította 
lö l, kik a magyarországi biztosokkal a visszacsatolás végbe
hajtására együtt működjenek. És midőn Erdély ezen királyi 
kegyelmet nem méltányolva, biztosokat nem nevezett; őfel
sége 1839ki február 20ról kiadott kegyelmes leiratában ha
tározottan kinyilatkoztatta, hogy miután Erdély a k. k. föl— 
szólitásnak meg nem felelt, ő felsége a maga királyi jogánál 
fogva meg fogja tenni a teendőket, többször nem fogja Erdélyt 
fölszólitani, s miután a visszacsatolás az 1836: 21. t.cz. ál
tal bevégzett tény, s változhatlan elhatározása ő felségének, 
azt az erdélyi Rendek többé tárgyalás alá se vegyék. — 
Ezen határozott királyi nyilatkozatát ő felsége Erdélyország 
Rendéihez 1842ki december 20án kibocsátott kegyelmes lei
ratában újólag megerősítette; — azon utólsó királyi szóban 
pedig, melly a jelen országgyűlés előtt e tárgyban az ország 
Rendéihez intéztetett, már idézett 1844ki nov. lénkéit k.k. vá
laszában az ország Rendéit arról biztosította, hogy a jelen o.gyü- 
lésig minden el fog rendeltetni, mi a visszacsatolási ügynek 
teljes bevégzésére tartozik. — Mindezeknek eleven emléke
zete mellett semmi sem lehetett a KK. és RR. előtt váratla
nabb, — mint a joggal reménylett törvény végrehajtásról! 
értesítés helyett, a k. k. előadásokban azt olvasni, hogy Er
délynek ellenkezése a törvényhozás figyelmét nagyobb mér
tékben igénylő, nyomatékos körülménynek nyilványittatik, s az 
ország Rendei annak tekintetbe vételére szólittatnak föl. — 
Ha ezen váratlan fölszólitás által a törvény végrehajtása szán- 
dokoltatik függőben tartatni, úgy a KK. ésRR. kénytelenek 
kinyilatkoztatni, hogy az ország jogainak illy sérelmes meg
zavarásába bejegyezni soha nem fognak; a bevégzett tényt 
újabb bizonytalanságok kétségeibe visszasodortatni nem en
gedhetik , s annak ellenében a koronázási eskü szentségére, 
s ő felsége vallásosságára hivatkoznak; — ha pedig ama 
fölszólitás csak oda volna intézve, hogy a kormány eddigi 
mulasztása mentegettessék; úgy a KK. és RRnek ki kell je
lenteniük: hogy ebben nem mentséget, hanem újabb sérel
met látnak. — Látnak sérelmet annyival inkább, mivel a 
k. k. előadások lXdik pontjához mellékelt javaslatok a KK. és 
RRet tökéletesen meggyőzték arról, hogy semmi olly aka
dály főn nem forog, melly a visszacsatolásnak újabb tör
vényes, intézkedés nélküli végrehajtását gátolná. — Ezen 
javaslatokban ugyanis vagy olly intézkedések ajánlatnak, 
mellyek a visszacsatolás után is tárgyalás alá vehetők, sőt 
legczélszeriibben akkor veendők , midőn a részek követei — 
a két országhoz tartozás, két törvényhozástóli függés min
den kételyeiből kiemelve, — törvényhozási intézkedéseink
ben biztosított önállással veendenek részt; — vagy pedig 
ollyanok, mellyek ideiglenes természetűek, s a visszacsato
ló bizottság munkaköréhez tartoznak. — Az első czikk u- 
gyanis területi kikerekitéseket,—s Kővár vidék és Zilah vá
ros önállásának megszüntetését javasolja;— nem veszik két
ségbe a KK. és RR, hogy a részekbeli megyék, valamint 
sok magyarországi hatóság területének is helyesebb ki- 
kerekitést adni lehetne, és sok olly kisebb hatóság lehet az 
országban, mellynek más hatóságba beolvasztása közigaz
gatási szemponlból czélszerűnek látszhatik, — de el nem is
merhetik, hogy ezen kérdés a visszacsatolás végrehajtásá
ban akadályul szolgálhatna, mert miután tény: hogy a ré
szekbeli minden hatóságok jelen állásukban , mint önálló tör
vényhatóságok az erdélyi kormányszék alatt léteznek: tagad- 
hatlan, hogy a magyar kir. helyt, tanács alatt is létezhetnek 
sőt egyenesen illy állapotban kell visszacsatoltatniok, mert 
az 1836: 21 t. ez. 3ik §-a által biztosíttattak, hogy a visz- 
szacsatolás előtt mostani állapotukban változtatás nem fog 
történni. — Az adórendszerről szóló második czikkben az

javasoltatik : hogy a jelenleg divatozó adózási rendszer ide
iglenesen eddigi állapotában maradjon, hogy a hadi pénztár 
a házi pénztártól elkülünittessék , a kezelés az illető pénz
tárnokokra bizassék, — hogy a hadiadó ideiglenesen mos
tani mennyiségében hagyatik, s a debreozeni s részint te- 
mesi tartományi hadi pénztárba fog szállíttatni; — hogy a 
háziadó ideiglenesen nagyobb szintúgy nem lehet mint most, 
s hogy ezen pénztárt azon összeg képezendi, melly a mos
tani összes adóból az illetékes hadiadó levonatása ulán fön- 
marad; s végre: hogy a megyei tisztviselők fizetése, és 
szolgák bére ideiglenesen mind a mostani marad. Ezek mind 
olly rendelkezések , mellyek a mostani állapot megtartását, 
és a visszacsatolás természetéből folyó ideiglenes szabályo
zást mondván ki, a végrehajtásban akadályt annál kevésbbé 
képezhetnek , minthogy a részekbeli törvényhatóságok hadi 
adóját m ghatározó porta-szám az 183(3ki országgyűlésen 
meg van állapítva; a többi intézkedések pedig az 1836:21. 
t. ez- 3ik §nak természetes következvényei; — melly tör
vénynél lógva, úgy a javaslatok második czikkének hatodik 
szakarában tárgyalt egytelkes nemesek adózási állapota, 
valamint a vegyes házassági gyermekekről, és evangeliou- 
sokról szóló egész IVdik czikk i s , semmi előleges törvény
hozási intézkedést nem kíván. —• Végezetül a törvénykezé
si rendszerről szóló 3dik czikknek a rendszer- javításra czél- 
zó javaslatai akadály nélkül utóbbra maradhatván, a folyó 
pereknek bevégzése, a följebb vitteknek áttétele, a kezden- 
dőknek magyar törvény szerinti kezdése s fölebbeztetésa, 
és a magyar törvény vissza nem hatásának kimondása, mind 
ollyanok, mik részint magokban értetnek, részint a végre
hajtó bizottság ideiglenes eljárásához tartoznak; miként ezt 
a szávántuli részek s magyar tengerpart visszacsatolásában 
az ország elégülésére eljárt udvari b i z o t t s á g  példája is 
bizonyítja; melly egy hónap alatt munkáját mind a mellett 
is tökéletesen el tudva végezni, hogy azon csak néhány év 
előtt franczia rendszerről ausztriai lábra állított vidékeknek, 
ebből magyar törvények alá helyzetése, természetesen sok
kal több bonyodalmakkal volt összekötve; mig itt nagyobb 
köz-, és magánjogi hasonlat, sőt sokszerű egyenlőség mel
lett a törvény már 12 év óta végrehajtva nincs. — Ezek 
lévén a királyi előadásokhoz csatolt törvényjavaslatok fogla
latjai; a KK. és RR. arról, hogy a végrehajtást gátolható, 
semminemű akadály fon nem forog, magokból a királyi ja
vaslatokból annyival inkább meggyőződtek, minthogy azon 
javaslatok, a 12 évi előmunkálatok, s tárgyalások összes 
eredvénye gyanánt közöltéinek az ország Rendéivel. — A 
KK. és RR. ennyi, s illy súlyos sérelmek közt fájlalván a 
világos törvény végrehajtásának elmulasztását s az ország 
területi épségének csorbáját; látván az uj meg uj bonyolí
tásokat, mellyeket a törvényleien mulasztás a részek álla
potában okoz, és látván e mulasztás eredvényeit újabb 
halogatás ürügyéül vétetni; látván a határozott királyi biz
tosításokat teljesittetlenül, s két országgyűlés számos sürge
téseit siker nélkül hagyatni; a rögtöni orvoslásnak azon mód
jához kívánnak nyúlni,, mellyet törvényeink illy súlyos ese
tekre kijelöltenek. — És azért ő cs. kir. főherczegségét az 
ország nádorát tisztelettel megkérik, hogy magas méltósá
gának azon legszebb tiszténél fogva, miszerint hivatva van 
a nemzetnek igazságot eszközleni, — s őrködni a törvény 
szentsége, — az ország épsége, a királyi szék dísze, s a 
nemzet jogai fölött — e súlyos sérelem tárgyában nemcsak 
Kővárnak az országgyűlésre megnivását, s a múlt ország- 
gyűlési perekben hozott Ítéleteknek végrehajtása által, — 
a netalán újabban szükséglendő b í r ó i  eljárás sikerének 
biztosítását, hanem különösen a törvény által Magyarország
hoz teljesen visszacsatolt részeknek az erdélyi kormányszék , 
és erdélyi főtörvényszék hatósága alól azonnali kivételével s 
a magyar kir. helytartótanács és magyar főlörvényszékek ha
tósága alá rendelésével, az 1836: 21. t. ez. valahárai töké
letes végrehajtását — hathatós nádori közbenjárása által ha
ladéktalanul kieszközölni, — s ez által a király és nemzet 
osztatlan közös bizalmával kisért magas hivatalának kezde
téhez már a nemzet örök háláját csatolni méltóztassék. — 
A KK- és RR. ezt ő cs. kir. főherczegségének magasztos tör
vényszerűségétől unnál buzgóbb bizalommal reményük, mi
nél inkább meg vannak győződve, hogy csak a törvénynek 
tökéletes végrehajtása képes a kérdés közjogi részében is a 
kellemetlen szigorúság kénytelenségét eltávolítani, — a ré
szek belugyeinek czélszerü javítására a törvényhozás ösvé
nyét kiegyengetni, s a KK. és RRket a múlt országgyűlési 
fonal fölvételének kedvetlen , de törvényes kötelességétől föl
menteni; mellyet mellőzhetni annál forróbban óhajtanának, 
minél inkább érzik a jelen országgyűléshez Kötött jogszerű 
várakozások sikerére, a nemzet és kormány közti feszültség 
eltávozásának szükségét. — A KK. és RR. semmit sem ké
telkedvén, hogy a m. főrendek úgy az e tárgybani sérelmek 
fájdalmában, mint a cs. kir. főherczeg nádor iránti bizalom
ban tökéletesen egyetértenek; hazafiui bizalommal szólítják 
föl, hogy a KK. és RRkel egyetértve, kérelmük sikerét 
hozájárulásukkal előmozdítani szíveskedjenek.

Második üzenete a KK. és RR-nek a inéit. 
fo-RRhez a közteherviselés tárgyában.

Hogy ő cs. kir. főherczegsége, s a mélt. fő-RR. a KK- 
kal és RR-kel egyenlően érezve, a közös teherviselés elvében 
megegyeztek; s a házi adót, és országos pénztárt, a KK-kal 
és RR-kel egyetértőleg, ezen elv részletes alkalmazásának 
tekintve, e végetti javaslattételre, egy országos válaszlvány 
kiküldetéséhez hozzájárulni méltóztattak; — a KK és RR an- 
nál nagyobb örömmel értették, minél inkább meg vannak 
győződve: hogy a közös teherviselés elve a rendes tehervi
seléstől mentes osztályoknak az adózó nép eddigi közterheíbe- 
ni részvétét föltételezi. — A KK. és RR. az e részbeni sze
rencsés egyetértés sikerét előmozditandók: azt hogy a kikül- 
dendo választvány, az országos pénztár iránti javaslattétel
ben főkép közvetett — indirect — kútfőkre figyelni utasíttas— 
sék, ez úttal tovább sürgetni azért nem kívánják: mivel e- 
zen nézetük t -Ijesedésének biztosítékát magában a dolog ter
mészetében találják. — Meglevőn ekép a két tábla között az 

' egyezség; — a KK. és RR. a fönebb kifejezett nézetek ér-
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tőimében m unkálkodó országom v á lasz lv á n y h ö z . részükről vá
lasztolt tagoknak névsorát ő c s . kir. lóin r c z e g s é g é v d  és a 
m. fő-RRktl ezennel közlik.

B U D A P E S T I  NAPLÓ.
Az ellenzéki körbál f. hó l Okén megtartatott ritka csin és 

fénnyel. Vendégek kellemesen meglepő választékosságban a’ 
fényözönben úszó ’s tavaszi virágillatot lehelő mindkét termet 
vidám elevenség és mozgalomban t írták. A’nagy teremben Mo- 
relli és zenekara harsogatá az ízléssel válogatott tánczdarabokat, 
a’ kisebb teremben pedig az egyesitett E g r e s s y és ,párizsi4 
bandák kedélyragadólag j á t s z á k a’ magyarnak legkedven- 
czebb dalait’s a’ búsongvafris csárdásokat; e’zeneharsanásra 
mint egy meggyűlt szikrából pattant elő az általányos tánczvágy; 
melly míg a’ tüzvérü fiatalokat könnyű lejtésekre ragadá, az a- 
latta’ csendesen ülő idősbeket, az álomtól majd majd elnyomott 
őrhölgyeket (Garde-Dame) élvezetdús figyelemre ébreszté E’ 
két társaság a’ közönség—de saját érdekében is czélszerüen cse
lekednék, ha a’ helyett, hogy két részre szakadozva működnek, ’s 
egyik a’ másik lépteit igyekszik akadályozni ’s haladását gátolni, 
egyesülnének. A’ mulatság gyéren tapasztalható fesztelenségben 
egész reggeli 5 óráig tartott; szép hölgyeink ’s vidor újaink még 
ekkor is igen koránylák a’ távozásodé a’ lámpa-oltogatónem ha
jolt,sorra fosztogatáa’ csillárokat pislogó fenyőktől, ’s igy a’ te
rem sötétülni kezdvén nagy szomorúan—hogy a’ végtelenig mi 
sem tarthat—távoztaka’boldog remények hölgyei,’s a’hiu számí
tások emberei várva a’ perczet, hogy ismét kezet szorítva lejtve 
súghassanak reményt egy sokáig tartó tánczra.

És e’ várakozásuk teljesülni fog, részint teljesült is már. 
F.hó'leán tárták fővárosunk szerbjei táriczmulatságukat,n ellyre 
ismét szép kör vala üszszegyülendő, hol uj ismeretségek köttet
tek, részint megerősittettek, ’s részint fölbontattak; ez sorsa e’ 
földi éleinek, ’s kivált a’farsangnak, melly épen élénk csalódási— 
ban érdekes. Szerb atyánkflai tán lehettek volna magyar vendé
geik iránt a’magyarok hazájában annyi szívességgel, már csak 
azért is, hogy megérthessenek: miszerint meghivójegyeiket ma
gyar nyelven készíttették volna; mert bigyék meg önök, előttünk 
a’jegyeken látható karczolatok, és a’ chinai Írásjelek közt semmi 
különbséget sem tehet nyelv ismerethiányunk.

Csütörtökön estve a’ régi hirességü j o g á s z b á 1 tarta
tott meg, melly szinte meglepő rend és vidámságban tartót’ reg- 
gelig.Azután meg a’pesti uracsok tánczmulatsága ünnepeltetett, 
’s hallani az orvosnövendékek báljáról, melly fény, fesztelenség 
ésbaráti közelítésben igyekszik fontosságot kivívni. —

A’ táncztermek vigadó zajából lépjünk a’ természet szabad
jába ki a’Dunapartra; a’ hasonlatosságot megtaláljuk; mert mi
ként ott a’ kedélyek’s egy részben a’ könnyelműség forradalmi 
pontra csigázá az élet rendszerét, úgy itt csak néhány héttel ez- 
előttmég kemény hajthatlanságban álló jégtakaró az idő ostrom
ló szelei által meglürötten vastag csoportulahan — habtajtékba 
gyúrva a’ hozzá simuló cseppeket—siet aláfelé a’ nagy tenger
be. A’ víz szerfölött magasra növekedett; a’ hajóhíd czöíöpjeit el- 
sodrá,’s a’gondatlanság miatt betömetlenül maradt csatorná
kon már a’ duna melletti utczákban levő pinczék jócskán nye
lők az odaszivárgott vizet. 16— l7én egész hurczolkodástlehetee’ 
részeken látni; ’s különös: a’ pinczékből nem bor t ,  hanem g a 
b o n á t  hordtanak ki legnagyobb mennyiségben —’s pedig tán 
épen azok,kik élelem-készlet-hijányról panaszkodtak. — lókén 
a’ közlekedés a’ viz nagy sebességgé ’s a’ jégtáblák sűrűsége 
miatt egész napon át megakasztatott; a’ későbbi napokban azon
ban márháborítlanul történt az ’s a’ víznek némi csekély apa
dása is észrevehető.

Irodalmi körünk sem egészen meddő e’tánczoló időszakban. 
A’ m a g y a r  n e m z e t  n a p j a i  a’ m o h á c s i  vé s z  u t á n  
czimüjeles történeti könyv első kötetének V. füzete Budának 
1497ki képrajzával megjelent; tartalma az 1527ki jan. 2tól febr. 
3ig terjedő eseményeket foglalja. Irta J á s z  ay Pál. E’ közér
dekű történeti becses munkának négy első füzetei közkézen 
forogván már, azok minden itteni ajánlást fölöslegesitnek.

A’zsidó-emancipatió kérdésének ellenzőji eddig leginkább 
ezen osztály vallási rejtélyességében szerelék keresni engedék- 
telenségöknek argumentumait, ’s voltak is számosán, kik ahoz 
ragaszkodtak már csak azért is, mert az izraeliták e’ téren egé
szen elrejtőzni látszottak a’világ szemei elől; nehogy tehát e’ 
meggyőződés általányos hitté erősödjék, a’ hon polgárival ösz- 
szeolvadni akaró izraelitáink a’ z s i d ó  v a l l á s  e l v e i t ,  
mellyeket a’ párizsi nagy sanhedrin állapított m eg, L őv Lipót

á tál magyarra fordítva kinyomatták, ’s a’ közönség elé bocsá
tották. Tizenkét kérdés fejtegetése teszi a’ munkát, mellyeknek 
Illka e’kérdést hozza tisztába: öszszekelhetnek é házasságikig 
a’zsidók a’ keresztyénekkel, vagy csak egymásküzt léphetnek é 
házasságra?—Ez i'ontos kérdés már csak azért is, mert sok je
les, de szegény fiatal keresztyén, és sok gazdag zsidó leány van.

Szigligeti legújabb müve R e n e g a t  2 lkén isméteitetett 
színpadunkon.

A’ Nemz. Újság múlt héti (643d.) számabeli újdonságai 
közt azonürügyes panaszt említi, hogy lapunk jónak látta je
lenleg az orsz gyűl. tudósításokat szorul szóra utána ’s ugyana
zon betűkkel közleni a’ nélkül,hogy a’ kútfőt megnevezné ’s ezt 
a’ lovagiasság korlátin tulhágónak állítja. Ezen álhiedelme el
oszlatására, noha legjobb czáfolataz öszszehasonlitás,kénytele
nek vagyunk a’ vegyes ujdonságirót kellő fölvilágosi tás ’s igazo
lás végett szedőinkhez utasítani/O különben sem lévén szoká
sunk lovagiatlankodni főleg laptársaink irányában, annál ke- 
vésbbé idegen szajkó tollal czifrálkodni.Tóí

K Ü L F Ö L D .
OLASZORSZÁG. Legújabb közlések szerint egész Pa

lermo város már a’ fölkelők birtokában volt, a’ kir. sergek 
jókora távolságban Palermotól táboroztak.Monreale erősség
ről, melly a’ fölkelők kezébe esett,’s a’ kir. palotából, meltyet 
a’ nép jan. 25kén viharos ostrommal foglalt el, az álgyu- 
torkok Caslellamare fellegvár ellen intézteitek azon felszólí
tással, miszerint az őrség négy óra alatt meghódoljon. Az al- 
kotvány-megengedés hire épen Palermóbaérkezett,’s fegy
verszünetet vont maga után. A’ nép azonban hangosan azon 
óhajtását jelenté ki, miszerint vagy alkirály tétessék Palermó
ba, vagy a’ király maga évenkinthat hónapig lakjék ott. Az i- 
gért engedélyek ’s reformok tökéletes löganatositásaig a’ 
palermoiak az erősségeket kezeikből ki nem akarják bocsát- 
ni, ’s valamelly külföldi hatalom (mint hallani Anglia) bizto
sítása nélkül a’fegyvert sem rakják le. Egyik legvitézebb tet
te a’ palermoiaknak Búiéra herczegnő mezei lakának védel- 
mezése volt. 200 katona kétálgyuval támadván meg azt,’s az 
ótalmazó 40 fiatal szicziliai hátrálásra kényszerűé őket. E - 
gyike az ólalmazóknak ez alkalommal fejsebe kötését lesza
kítván közel barátjának köv. szavakkal adá azt által: , ,Vidd 
ezt Nápolyba’s mutasd ott a’ népnek a’ vért, mellyel az ő sza
badságáért is öntöttünk. —• Nápolyban tökéletes nyugalom 
uralkodott; a’ sergek hirtelen megváltozlaták viseletűket ’s 
a’ néppel pnjtáskodtak. Még néhány nap előtt szerfölött gyű
lölő ’s most hangos tetszéssel üdvözli őket. A’ polgárőrség 
gyorsan rendezkedett, ’s a’ lakosság jobb része féken tartja 
a’ dulakodni vágyó lazzaronikat. Nápoly e’ classicus népsüp-

* ),A ’[\Temz újság tiszt, vegyes ujdonságozójálioz:' A’ szemes szedő 
örömest könnyít munkáján a’ hol teheti.liz okbul mi eszrevevén, hogy a’ 
k leiratok, üzenetek ’s némelly jelesbbeszédek (mellyek,mmt hallomásból 
Imijük, vagy dieláltatnak, vagy Írnokoktól másoltatnak le) majd szorul 
szóra megegyeznék, mihez képest épen nem kölcsönzött czikkek, hanem 
majd minden lapban úgyszólván egyenlők, mi a’ szedés végetti kézirat
ban vagy nyomtatványban nálunk levő illyes czikkeket munkahamaritás 
végett átvettük annál inkább, mert a’ nyomdai hetük nem leven tulaj
donai sem a’ Nemz. Újságnak, sem a’ Jelenkornak, azokrul egyedül a’ 
nyomda intézkedhetik valódikig. Ámde többnyire, midőn dologkónnyités 
végett igy segítőnk magunkon, nemcsak beliiszekrényt adtunk a’ í\ Újság 
szedőinek az átvett ’s kéziratunkkal megegyezőczikk helyett, hanem efö
lött neki segédszedőt is, mert a’ Jelenkor és Társalkodó is két betüszek- 
rénnycl bir szintezőn garmondfajból, mit sajátjának állít a’ N. Újság, mi
vel köztudomás szerint az egész Társalkodói, Értesítőt, N aplót’s egyéb 
czikkeket tizenegy cv óla garmonddal szedi nyomdánk szakadatlanul. — 
Ezek tudomása mellett, ugy bisz'ZÜk, nem ütött volna olly vak lármát 
tiszt, ujdonságzó ur törvényes és szabad tettünk miatt, ’s felhagyott vol
na meddő k ifogása’s tiltakozásával, inert mi ezt jövendőre is meglesz - 
szük illy körülmények közt, mihelyt illyesmi kezünk ügyébe kerül, annál 
inkább, mivel illyes szőrül szóra megegyező czikk többször általment a’ 
IN. Újságba is tő'ünk minden küllő megnevezés nélkül sőt egész ezikkünk 
is minden betűstül egyik vagy másik lapunkból— ’s minthogy szerkesz
tőségünk nyomdánk viszonyait kellőlegismeri, illyesmi megesik néha va- 
lamcíly betüfaj-szükségpóliásból is, azértsoha még esze ágába sem ötlött 
illycsmiért zajt ütni, minthogy il[yesek egy szálig sem hágnak túl a’ lo- 
vagiasság korlátin. S z e d ő k ______________________________

redékc ugy látszik azt hiszi, hogy a’ játék még csak most kez
dődik, ’s rósz szándékból több csoportban gyülekezők öszsze. 
De a’ fiatal polgárság nagy része, botokkal fegyverkezelten, 
őrökül járá be a’várost, figyelemre szorítván a’ vad csopor
tokat ’s a’polilikai mozgalom valódi jelentését magyarázgat- 
vánnekik. ígyirnak'Nápolyból jan. 31 kéről. —  Febr. ljei 
levelek szerint nem csekély viszszaható mozgalmak történtek 
a’ lazzaronik részéről, ugy hogy részben a’ sergeknek kelle 
közbejárulni. Ezen tünemény nem csekély aggodalmat ger- 
jeszle. Igazoltatva látszik némellyekazon véleménye, hogy a’ 
volt (tárczanélküli) miniszterség megbukla előtti pillana
tokban, ellenforradalmat terveze, mellyetis nagyszámú rend
őreivel ’s Nápoly ama legalsóbb néposztályával (a’ lazzaro- 
nikkal) létesitniszándékozott. ’S mi lelt volna az ellenforra- 

[ dalom következvénye? Rablás, gyilkolás—  általányos vér- 
föstő világos tény, hogy a’ lazzaroni nők már zsákokat varr
tak a’ zsákmányhoz, ’s tőr és kések szombatban. 29ke) óta- 
több ízben használtattak. És e’ lazzaroni mozgalom igen nagy 
kiterjedésű volt. A’ fölkelés sajátképi czélját: megbuktatását 
a’ rósz kormánynak, a’ nép nem ismerő még. Magának az u- 
ralkodónak senki sem akart ártani, ez mindinkább világos 
kezd lenni. Számos lazzaroni vette körül a’ királyt több hely
ü tt’s az öregek nagy örömmel tolongtak hozzá mondván: mi 
nem akarjuk ezuj portékál;mi meg akarunk téged tartam, mi 
szerelünk téged,és ha nem akarsz fegyvert adni nekünk, kö
vekhez nyúlunk, elleneid megöléseid ’slb.

Jan. 26kán a’ palermoiak az érseki palotát, hol egy 
osztály kir. sereg volt, megtámadván, heves ütközet után el
foglalták a z t ’s erre a’ szomszéd st. Giacomo városnegyedbe 
vonultak. Ez által erős állást szereztek magoknak a kir. vár 
irányában, mellyet makacs küzdés után hatalmokba kerítettek 
’s egy részét őrségének foglyaikká tették. A’ főhelytartó Ma - 
jo ’s Yial tábornok 150 kir. őrségi gránátossal egyik hátul— 
só kapun kirnenvén, a’ Quatro venti mellett Desauget tábor
nokkal egyesültek. Ezen viszszavonulásnál legénységük két
harmadát veszitek el. Jan. 27kén a’ palermoiak a’ pénzügyi 
palotát támadták meg ’s elfoglalák azt. Állítólag 800 ezer 
aranyat találtak a’ kir. kincstárban. Miután e’ palota a’ fel
legvár közelében esik, a’lakosok képesek lőnek ez utóbbi vé- 
delmezőji nyugtalanitására. Aztán a’ megtámadáshoz fogtak. 
Az őrség vitézül ellenállt, de legujabbi hírek szerint elvégre 
hódolni kényszerült.Nápolyi katonai kórházakban 480 sebe
sült feküdt, kik Palermoból hozattak viszsza. Messinában jan. 
29kén a’ fellegvárból bombákat eresztettek a’ városra, egy 
ott kitörtnépzendülés elnyomatására;azonban a’ tüzelés állí
tólag nem sokára megszüntetve lón. Szyrakus és Gataniában 
a’ forradalom hasonlag kitört. A’ fölkelők az 1812ki alkot- 
vány—viszszaállitást sürgetik. A’ király ez állapotban felszó
lítást intézett Francziaország ’s Anglia kormányilioz, köz- 
bejárulás végett a’ korona és lázongó sziget közt. Mind a’ 
két ügyviselő, az angol és franczia, gyors futárok által közöl
ték a’ nápolyi király kérelmét illető kormányukkal.

L e g u j  a b b  e l e g y .  Febr. 1 Óén iillé Victoria király
nő a’ buckinghami palotában családi körben házassága 8d. 
évét. „Házi áldás“ tekintetében 7 első éve az egyptusi 7 kö
vér évhezhasonlita.— A’ zsidó felszabaditásibillmásodszor 
is olvastatott. A’ parliamenthez mellette benyújtott kérelmek 
jóval haladák meg az ellene szólókat. A’ pártoló többség 73 
szónyi volt. E’ szerint a’ bili végképi elfogadtatását ugy szól
ván bizonyosnak tekinthetni. —  Az ablakadó elleni küldött
ségnek London város különféle részeiből, megigeréa’ kincs
tárminiszter ez ügynek minden oldalróli figyelembe vételét.

Dunavizállás: Budán, 21én: 16' 3 /; 0 " ' az 0 fölött.
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kesztő ’s  kiadó tulajdonosnál úri utcza 4ő3dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál.0^  
tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. föpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény j

1 r s a l k u d ó  pedig pénteken , mindegyik minden ízben egyegy ivén. Elótizethetni helyben a 'sze r-
Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokra kiván-
fólvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Kinevezések, és előlép
tetések. -  Közlekedése* ügye |f. O r s z á g g y ű l é s :  kerületi tanács
kozások a’ városrendezési vá^Sztványi munkálat fölötti; főrendi ülés: vá
laszüzenetek hitelesítése.—

Külföld.  (Spanyolország, Anglia, Francziaország, Német és 
Olaszország 's elegy.)

Ér t e s í t  ő.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Ő cs. ’s ap. kir. felsége a’ károlyfejérvári székes káptalan

nál Erdélyben megürült tiszteletbeli kanonokságra B o d n á r  
Lajos zalathnai plébánust érdemesitni,—’s G eb b el Károly er
délyi kir. kormányszéki titoknokot kormányszéki tanácsossá elő
léptetni legkegy. méltóztatott.— S c h n e i d e r  Géza kassai fő- 
postaigazgatósági gyakornok az eszéki főposta-igazgatósághoz 
járulnokká lön kinevezve.

K ö z l e k e d é s e k  ü g y e .  
íí.

Egycnvonal a' vukovűrivasut-társaság ajánlatai közi 1844, 
és Í848ban.

Lehetetlen,hogy a’ vukovárüumei társulat képviselője, 
midőn a’ társulat nevében az emlékiratot készítette , észre
vette volna e’ kiáltó dolgokat. Máskép nem történhetik, hogy 
a’ magyar közönségről, a’ nemzet értelmiségéről a’ diaetán, 
olly kevés combinalionalis tehetséget, ollyfeledékenységeta’ 
múlt diaeta alatti vitatkozásokra és s a j á t  d o c t r i n á i r a  
tehetett volna fel.

Annyi világos, hogy a’ fiumei társulat 1844. óta— há
rom év alatt— okosodott, és a’ számításban erősebb lelt (!) 
de bizony a’ diaetának tompulni kell vala ’s retrograd halad
ni, hogy a’ megalkuvásból legyen valami.

Mert hogy most m i n d e n b e n  többet követeljen, és 
viszont m i n d e n b e n  kevesebbet adjon a’társulat’s mégis 
váljék valami a’ vásárból, ezt elhinni czifra dolog lenne.

Még azt is elkövette a’ vukovári társaság a’ törvény
hozással, hogy emlékiratában I844ki és 1848ki ajánlatát 
e o l u m n a l i t e r  egymás mellé nyomatta.— Lássuk a’ kü
lönbözéseket, mint ott megírva vannak.

A’ vukovárüumei társaság tehát:
I. I844ben kötelezte magát Vukovártól vaspályát épí

teni Kulpa-Broodig;
I848ban pedig csakKárolyvárosig, tehát 101/»m ér

földdel távolabb tengerpartunktól.
lí. lS44ben a’ sokkal hoszszabb ’s terhesebb vona

lon, melly Fiúmét 10 l/ \  mérfölddel jobban megközelíti, csak 
18 millió tőkére kívánt kamatbiztositást;

l848ban  pedig a’ tengerparttól 101/*  mfölddel errébb 
maradó,kurtább és szerinte kedvezőbb vonalon haladó vas
útra 20 millióig k í vá n  b i z t o s í t t a t n i .

III. I844ben kötelezi magát a’ társulat, hogy az e- 
gész vonalt 8 év alatt fölépíti;

l848ban  pedig azt mondja a’ társulat, hogy fölépitési 
éveket kötelezni nem lehet.

IV. lS44ben kötelezte magát a’ társulat,hogy minden 
évben a’ pálya /& részétlegalább elkészíti ’s részenkint meg
nyitja; —

l848ban  pedig erről a’ társ. tudni nem akar, hanem 
arról fog alkudni, mennyi időre köteles a’ törvény sancliója 
után megkezdetni a’ munkát.

V. I844ben a’ személyszállítás bérére nézve olcsóbb 
lariffát ajánl;

1848ban pedig a’ központi vasúttársaság drágább ta- 
riffáját kívánja. —

VI. I844ben a’ társaság biztosítást kíván 20 évig, 
hogy az al Dunának Dráva és Száva közti bármelly pontjától 
vasutépités Trieszt, és a’ trieszti vonal felé engedélyeztetni 
nem fog;

l84S ban  pedig a’ társ. e’ tilalmat a’Duna felső részé
re egész P e s t i g  kiterjesztetni kívánja.

VII. I844ben  a’ trieszti vonallali öszszeköttetés tilal
mát a’ társulat magára is ajánlja kötelezőleg;

1848ban pedig hallatlan!— egyenesen szabadilékot kí
ván—  de c s a k  m a g á n a k — -hogy Zágrábtól Stein- 
bruchnál magát a’ trieszti vonallal öszszeköthesse!

VIII. 1844bena’ társaság csak a’ harmadik, negye
dik ’s ötödik kamat— és igy csak 3 jé— biztosítást kívánt;

l848ban pedig mind az öt azaz teljes o jé  kamatbiz- 
tositást követel. -—

IX. I8 4 4 b en a ’ társaság e’ kamatbiztositást csak 30 
évre kívánja terjesztetni;

1848ban pediga’ társ.30 évet nem fogadhat el, hanem 
a’ többi föltétel elfogadtatásából látja meg: mennyi évet kös
sön ki magának.— Értetik; többet.

X. i844ben a’társulat kötelezi magát, hogy a’ vaspá
lyát 30 év múlva kármentés mellett az országnak bármikor 
átadja; —

I848ban pedig egyenesen kimondja a’ társulat, hogy 
e’ föltételt el nem fogadhatja, hanem 70 évig a’ társaság 
kisajátithatlan tulajdona marad a’ vasút.

XI. l844ben  megelégedett a’ társaság, hogy ha 
Kulpa-Brodtól Fiúméig folytatni akarja a’ vasutat, neki 
h a s o n l ó  f ö l t é t e l e k  a l a t t  engedély adassék;

I848ban pedig biztosítást most kíván előre,de a’ föl
tételeket csak jövő országgyűlésen fogja megmondani.

XII. i844ben  megelégülta’ társulat a’ vukovárüumei 
vonalra szóló szabaditékkal;

184 8 b.pedig elsőségetkivána’központi vasuttali ösze- 
szeköttetésre ’salvidéki vonalakra,a’ központi vasúttársasá
got kivéve— minden más fölött.— Lesz hát Magyarország
nak is vasut-királya! —

XIH. I844ben megelégedett a’ társaság 8 ^ e l mint 
a’jövedelem maximumával,mellyen túl a’tariffa csökkenthető;

l848ban  a’jövedelem maximumát lO ^ re  emeli föl.
Ezekhez nem kell commentár. Ez igy van megírva a’ 

vukovárüumei társulat emlékiratában, mellyet e’ napokban 
ddlo 4. nov. 1847. az országgyűlésnek beadott.

B zony bizony nagyon megtanultuk a’ politikából, hogy 
minden követelés nő a’ halasztásban. Már hiszen mi megen
gedjük, hogy ez a’ politikában axióma, de hogy a’ pecunialis 
világban is az lenne a’ leghelyesebb eljárás, hogy ha vala
miért ma 10 ftot nem adnak, holnap 20 forintot követeljünk, 
ez mégsem fér árva fejünkbe.

Azonban a’ vukovárüumei társaság azóta organizálta 
magát, hazafi keblű igazgatósággal bir, „ t i s z t á n  h a z a i  
e l e m e k b ő l  á l l , ’s a n n a k  v e z é r l e t e  k é t s é g t e 
l e n ü l  h a z a f i u i s z e l l e m t ő l  v a n  l e l k e s í t v e “ 
mint az emlékirat mondja.

Szegény hazám !
O R S Z Á G G Y Ű L É S .

Febr. 16án az55ik k e r  ül, ü l é sb .  e l nökö k:Hun
kár és Papszász; j e g y z ő k :  Szabó M. és Házmán Fr. t á r g y :  
városi ügy. —  Sz ab  ÓM. olvassa a’ b. Kemény Dienes meg 
nem hivatása iránt kelt üzenetet és fölirást. —  B e r n á t h Zs. 
(Ung) bocsánatot kér, hogy mielőtt a’ napi rendre térné
nek á t, egy pár észrevétellel megszakaszlja a’ tanácskozás 
folyamát. Észrevételei a’ ház rendére vonatkozók. A’ veriii- 
cationalis választvány már négy hónap óta működik, és még 
is azt kell szólónak tapasztalnia, hogy Pozsony város követei 
máig sem ülnek itt, sem pedig ezért a’ város ellen tudtára 
a’ törvényes kereset megindítva nincsen. —  Megkérendőnek 
vélné az elnökséget, járjon végére az ügy mibenlétének. 2 ) 
Ez országgyűlés elején a’kerületi ülésekről jegyzőkönyv-ve
zetés rendeltetett el. E’ jegyzőkönyv jól is vezettetett, mert 
benfoglaltatának az indítványok sor szerint, az arra kelt ha- 
tárzatok, az illető ülések elnökei és jegyzője megnevezésé
vel együtt. E’ jegyzőkönyv figyelmet és ápolást érdemel. És 
mert a’ kerületi ülésekre nézve hiteles okleveleknek tartja e- 
zeket, kívánná, hogy vagy köziratra, vagy nyomtatás alá bo
csáttatni rendeltetnének. —  H u n k á r  elnökilegjelenti, mi
szerint Pozsony város ellen a’ kereset már megindittatott. 
K o s s u t h :  Ung követe észrevételei ellen kifogása nincsen, 
csak a’ módra nézve szeretne tisztába jóni, vájjon az elnök
ség köziratra, vagy nyomatás alá véli é bocsátandónak a ’ 
jegyzőkönyveket. S o ms i c s mindenesetre legelőbb a’ hite
lesítést kívánja, mert e’ könyvekre hivatkozás történendvén, 
kell, hogy hitelesek legyenek ’s ha eddig nem volnának, er
re nézve választványt kíván. S z abó  M. (Vasm.) eddigien a’ 
kerületi elnökök és jegyzők hitelesiték.Továbbra is elég lesz é 
ez eljárás vagy választványra bizassék a’ hitelesítés? a’ kk. és 
rr. határozatától függend. Ko s s u t h :  Az eddigi hitelesítési 
módot elégségesnek tartja, azonban, ha valamelly követ a’ 
szerkezet ellen kifogást teend, a’ szerint kiigazítandó a’ jegy
zőkönyv. B ón is. A’ táblának már határozata van arra, hogy 
a’ kerületi elnökök és jegyző hitelesítsék a’jegyzőkönyveket, 
azért is, mert ők tudják legjobban,mi vétetett föl, és mi ment 
határozatba: de Pest követének észrevétele is ügyeimet ér
demel. Kende(Szatm árm .) Nem bánja, hitelesítsék az elnök 
és jegyző. De ha e’ jegyzőkönyveket országos okiratul akar
ják használni, azon esetre szükséges, hogy minden héten az 
előbbeni hét üléseiről szóló jegyzőkönyv az ülésben orszá
gosan hitelesíttessék; vagy hainkább tetszenék, választvány 
által. A’ kinyomatást pedig mindenesetre ajánlja. S z l u h a  
(Jászkunság) választványi hitelesítést akar. S z a b ó  M.(Yas) 
azok megnyugtatásául, kik az eddigi gyakorlattal nem elég

szenek meg, czélszerünek vélné, hogy a’ naplóbirálú választ
vány tagjaiból kettő sor szerint hitelesítse hetenként a’jegy
zőkönyvet. So m si c s.Ha controlleriát akarnak, ne csupán az 
elnök és jegyző hitelesítsenek, hanem az öszszes testület ki
folyásaiként a’ naplóbirálú választvány tagjai is. B őn is.Fe- 
ledni látszik szóló a’ tábla határozatát, miszerint a’ hitelesítés 
az elnököt és jegyzőt illeti. (S o ms i cs szavazást sürget,má
sok az eddigi gyakorlatnál kívánnak m aradni.)— Végre né
hány közbeszólalás után határzattá lön : hogy a’ naplóbirá- 
lók közól sor szerint hetenkint kettő keltő hitelesítse a’jegy
zőkönyveket. Ko s s u t h  mielőtt a’ napi renden levő tárgyhoz 
szólana, egy kéréssel járul a’ táblához. — A’ vukovárüumei 
vasút ügyében kiküldött választvány már megkezdé munká
latát ’s minthogy kik e’ vasút iránt helyérdekkel viseltetnek, 
sokban fölvilágositást adhatnak, kéri a’ rendeket, nevezzék ki 
a’ választványhoz tagokul Verőcze és Szerém első követeit 
is. (Helyesen).— És most a’ szőnyegenJorgó tárgyhoz szól. 
Tegnap szavazás által döntetett el a’ 29. § módosítása. Sop- 
rony az eddigi gyakorlat megtartását inditványozá, mig né- 
melly követek elhatároztatni akarák: vájjon az udvartelkek 
polgári vagy nemesi természetet öllsenek é, ’s vájjon tartoz
nak é a’ városhoz, vagy sem? Ezt amúgy tisztán theoriai- 
lag eldönteni nem lehet. Meri részben oda tartoznak, más 
részről nem. Szerinte magánjogilag nem tartoznak a’ vá
roshoz, de közjogilag igen, miután a’ városi rendőrség alá 
vettetének. És szóló e’ szempontból meríti módositványát. Ó 
a’ városi udvartelkeket úgy tekinti, mint a’ falusi compos- 
sessoratusokat, mellyekben a’ község éjőre, kerülője fizeté
séhez a’ földesur is járul, a’ nélkül hogy ebben valami sérel
met keresne. Épen igy, mert a’ városi udvartelkes életét a’ 
városétól elválasztani nem lehet, igazságos, sőt szükséges
nek tartja, hogy a’ házi adó azon fajait, mellyek községi és 
nem törvényhatósági természetűek,a’városi curialisía is visel
ni köteles legyen. Hlyének e’ községi természetű terhek: a’ 
csatorna- kövezet- világítás- ’stb. adók. Ezeket viselni köz
ségi szemponton kívül egyébb ;fontos tekintetek is igénylik. 
Ha már a’ curiák rendőrileg városi hatóság alá vettetvék, 
privilegialis szempontból sem vehetők ki, ha polgárjogok
ból kizáratni nem akarják a’ curialistát. A’ curiák a’ város 
érdekével szoros kapcsolatban állanak, mert értékük is né
ha épen azért ér föl egész uradalmakkal, mert a’ városban 
feküsznek. Ó tehát, mert a’ polgári jogból nem rekeszti ki a’ 
curialistát, az adó alól sem oldhatja föl. ’S mert ha a’ pol
gárjogtól illy curiák megfosztanának, akkor a’ dolog prac
tical oldaláttekintve, olly város, minó Komárom, melly majd 
300 curiával bir, a’ kis városok categoriájába süllyedne. —  
Mindezeknélfogva kívánja, hogy a’ curiák a’ községi terhek- 
ben aránylag részesüljenek. — B a b a r c z y  (Csongrád)Nem 
látja e’ munkálatot következetesnek. Ó azt hiszi, a’ városok 
rendezésével uj terheket a’ kiváltságokra róni nem akarhat
tak, miután a’ 28. § is csak a’ gyakorlatra hivatkozik az ott 
előszámlált épületek megadóztatása iránt. Szóló a’ curiákat 
is e’ § tárgyaihoz sorozná. J u s t h  (Turócz) vájjon a’ pesti 
módosítás szerint értetnek é a’ rendőri tisztviselők fizetése
ik? ha nem, világosan ezeket is a’ községi terhek közé kíván
ja tétetni.—  K e n d e  (Szatmárm.) a’ pesti módositványba 
k ö z s é g i  szokatlan ’s félre magyarázható kifejezés he
lyett r e n d ő r i t  ajánl, —  minthogy a’ pestmegyei kö
vet által előszámlált világítási, — tüzelleni, —  kövezeti ’s az 
költségek mind rendőriek. Ko s ’s u th .  Elfogadja. Némellyek 
szavazást sürgetnek. S z a b ó  M. (Vas): A’ szavazást, ha a’ 
pesti módosításhoz a’szatmári hozzáadatik, fölöslegnek hiszi. 
Pa c z o  lay (Hont): A’ rendőri költségek meghatározása czi- 
vakodásokra nyújtván alkalmat, inkább kívánja kimondatni, 
hogy a’ curialisía a’ város minden költségeiben részesüljön. 
H á z m á n  a’ pesti indítványt inpracticusnak leli.Nálunk a’ 
költségvetés úgy történik, hogy felszámítván az évi kiadás 
csak mennyire ezt a’ közjövedelmek nem födözik— vettetik 
adó a’ polgárságra: de koránsem rovatok szerint. E’ rovatos 
számitgatás végett uj tisztviselők szükségeltetnének, mit a’ cu- 
riáktól bejövendő 7— 8 forint nem érdemel meg. Ba l o g h  
K. (Győrm.) Tegnap tétetett már kérdés, vájjon a’ házi adó 
elvállaltával a’ curiák nem fognak é a’ megyéhez is fizetni? 
Szerinte ugyanazon kedvezéseknél fogva, mellyeket a’ curi- 
áknak a’ város ad, a’ városi pénztárba kellene fizetniük: de u- 
gyanazért, hogy minden anomalia megszüntessék, a’ múlt or
szággyűlési megállapodás nyomán a’ curiák a’ városba vol
nának’s pedig kényszeritőleg bekeblezendők.Addig azonban, 
mig erre nézve a’ törvény nem rendelkezett, az eddigi gya
korlat megtartását sürgeti. K os s u t h .  Tegnap a’ §us mó
dosítását szavaztak, mitől eltérni, mint Győr akarná, nem le-



it. A 1 bekeblezésre ő szinte akar törvényt, ’s meglehet in- 
itványozni fog is. De az anomáliát, hol pénz forog főn, ra- 
ícalis módon megszüntetni kissé kényes dolog. Például ha a’ 
imáromi 300 curiátkényszeritőlegkellenebekeblezni,egy- 
í egyre 10,000 forintot számitván, hol vennék a’szükséges 
,000,000  ftot?Mondjuk ki bár az expropriate, rögtön nem 
3gitünk a’ bajon, mert erre tömérdek pénz kívántatik. Ó is- 
létli: a’ gyakorlatnál maradni nem lehet; a’ községi terhek
en részeltetni kell a’ curiákat, mert nem akarja, hogy a’pol- 
&ri életből kizárva, polgári jogok nélkül, n o n e n s e k k é  
igyék a’ városi curialistákat.— Buda köv. által indítványára 
ogott inpractibilisság sem áll. Mert a’ kiadási rovatok tudvák, 
s ebből kulcsot dolgozni ki olly könnyű, hogy ez semmi uj 
nvatalnokot nem igényel. Reá nézve mindegy, az itt ajánlott 
nódositások közöl akármellyik fogadtatik el, csak ne szavaz
ónak. Ne hitessék el magukkal, mintha a’ házi adó a’ községi 
;erhekkel ellentétben volna: mert a’ községi terhek a’ házi adó 
léikül is mindenütt és mindenkor viselendők. Simon (Sop- 
:onym.): Az eddigi gyakorlatot pártolja. P a c z o 1 a y (Hont): 
Miután a’ házi adó vagy a’ személy- vagy a’ vagyonbátorság 
fentartása végett fizettetik; ’s miután már a’ curialista rendőri, 
büntetőjogi tekintetből a’ városi hatóság alá vettetett: igen 
természetes, hogy az egész háziadót viselni tartozzék. B ó n i s 
Nem szeretné,ha a’ községi  szó k ö z i g a z g a t á s i r a  értet
nék. Végre a’ §us a’ pesti módosítással elfogadtatott, melly- 
szerint a’ 29ik §us igy áll:

Ä  kiváltságos udvartelkek a’ törvény további rendeléséig 
csupán a’ városi házi adó azon rovatainak viseléséhez tartó- 
zandanak aránylag járulni, mellyek községi és rendőri ter
mészetűek. Olvastatik a’ 3 Óik §us. Azon fekvő birtokok, pénz
tőkék és mindennemű haszonvételek: melly eknek jövedelmei d  
város pénztárába folynak, d  város magánvagy ónál képezik.

B e r n á t h (Ung): Nem látja okát, miértkell megnevezni, 
mi a’ város vagyona? P á l (Sopronym.): Vagy általányosan 
szeretné kimondatni mi a’ városé, vagy ha már specificálnak, 
a’ kormányi javaslatnak ide vonatkozó 29ik §át fogadják el, 
melly terjedelmesebben speciűcál. K o s s u t h .  Bonyolult vi
szonyaink miatt meg kell említeni,mi a’ város magánvagyona, 
mert ha a’ város adósságot tesz, magánvagyonát hypothekaul 
lekötheti, de a’ polgárok által fizetendő adó tőkéjét ezzé nem 
fordíthatja soha. És ime, ezért kell a’ magánvagyont megne
vezni. A’ §us tehát meghagyatott, csupán K e n d e Zs. későbbi 
felszólalására a’ m a g á n é r t é k  helyett,mialattő aestimatiót 
értett, tétetvén a’ határzoítabb m a g á n v a g y o n .  Olvastatik 
a’ 31 ik §us. Ä  város m agánvagyonára nézve, m agánbir
tokosnak tekintetik, és illy  minőségben m inden a ká r  ál
tala, a k á r  ellene indítható m agán-követelések iránt, d  
köztörvény és köztö rvény i bíró alatt áll. (Marad) 32. §us. 
Ha d  város nem esi fe k v ő  birtokát, ideiglenes haszonvé
tel végett a lakosok közö tt felosztotta, a z  illy részes bir
toklásból eredő viszonyokra, és a részes b irtokosak ellen 
ezen birtokosak irán t tám asztható  követelésekre nézve, 
d  városnak eddig gyakorlo tt hatósága fen m a ra d  33. §. 
Ä  várost azon  fekvő  ja va ira  nézve , m elly ekn ek  d  je len  
törvény kih irdetésekor m á r birtokában volt, nem  birIta
tási czim nél fogva háborgatn inem  lehet. — Mind három 
változatlanul meghagyatott. 34. §. S z u m r á k  (Besztereze- 
bánya): A’ városokat birtokszerzésben nem kívánja megszo- 
rittatni. M a u r o v i c s  (Esztergám v.): Szerinte, ha a’ város 
elszakadt birtokát bebizonyítván viszszaszerezni akarná, e’ 
joga törvény által mondassék ki. K o s s u t h .  A’ viszszasze- 
rezhetés kizárva nincs, mert jelen §us csak uj szerzést nem 
enged meg. Beszterczeb. követének felelve, lehetnek esetek, 
midőn politialis tekintetből valamelly birtok bekeblezendő : 
merttöbbnyire illy érintkező, de külön rendőrség alatti helyek 
szoktak leginkább tolvaj-menedékül szolgálni. Azonban ekkor 
is, mit Londonról mondott követ ur, miszerint elnyelt több 
falut,igaz marad,hogy a’ törvényhatóság külön áll. Ha a’ vá
rosi követek megnyugtatására szolgáland, a’ §hoz lehet tenni: 
a’ t ö r v é n y h o z á s  k ü l ö n ö s  e n g e d e l m e  n é l k ü l  a’ vá
ros határán kivül fekvő birtokot nem sorozhat. Egyébiránt ő 
a’ §us végire a’ curiák kisajátítását illetőleg ajánl hozzátételt, 
melly elfogadtatván a’ §us következőleg áll: Ä  város, ka ta 
rin  kívül, e' törvény kihirdetése után fe k  vő birtokot- nem  
szerezhet, hanem a zokra  nézve, m elly eke t m á r  bír, d  
birtok czim jét megerősítheti. ŐS d  ha tárin  belül fe kvő  
nem esi udvar telkeket a lispánt Ítélő székek  előtt kezdendő  
’s a törvényszékre birtokon belül, onnan pedig birtokon  
k ivü l fölebbhozandó p er utján a z  illető birtokosak töké
letes kárnlentesilésével kisajátít hatja  ’s  d  városi törvény-  
hatóságba keblezheti.

Bónis .  Pest követe indítványa a’ curiák bekeblezését 
illetőleg lényeges lévén elfogadható; de a’ másik módosit- 
vány szükségtelen. V é b e r  (Szeged) lehetnek olly körül
mények, mellyek a’ cserét szükségessé teszik: azért ennek 
megengedtetését is törvény által kimondatni kívánja. S z ő n y i 
(Lőcse) küldőji mind cserélni, mind uj birtokot szerezni a- 
karnak.— K á r  o 1 y i (Pestvár.): Az uj birtokszerezhetés vé
gett a’ t ö r v é n y h o z á s  k ü l ö n ö s  e n g e d  e l m é v e l  kife

jezést a’ törvénybe igtattatni kéri; mert Pest néhány év m ú l- ' 
va kénytelen leend a’ szomszéd pusztát a’város nagyobbitha- 
tása miatt megszerezni. S z e r d a h e l y i  (Győrm.) a’ kormá
nyi törvényjavaslat ide vonatkozó szakaszát szerette volna el
fogadtatni, mert abban a’ szabad alku a’ curiák bekeblezé- 
sére nézve fönhagyatik: és ha a’ rendek a’ pesti kényszerítő 
eljárást helyeslik, legalább az egyezkedést ne zárják ki. K e n- 
d e (Szatmárm.) szinte illy értelemben nyilatkozik. A’ szabad 
egyezkedést az alispáni hivatalra bizandónak véli. P a c z o -  
lay (Hont) kérdüvajjon a’bekeblezés által a’ város elsajátít
ja é a’ privilegialis jogot? B a 1 o g h K. (Győrm.) a’ honti ne
hézség a’ múlt országgyűlési megállapodás szerint megold
va van: mert ott a’ bekeblezés territoriális szempontból véte
tett föl, míg jelenleg a’ magánvagyonnál érintetvén az ex
p ropriate , zavarokra nyújt alkalmat. Ő a’ pesti módosítást 
külön §ba foglalná, ’s utána vetné a’ múlt országgyűlési meg
állapodás szerint a’ bekeblezés következvényeit. K o s s u t h .  
Hont észrevétele után Győr követe ajánlatát elfogadja. Olvas
tatik a’35. S . P i ukov i  cs (Bácsk.) az italmérési jogot a’vá- 
rosnak adná, mert a’ magányosak által birt csapszékek, a’ 
bűnnek megannyi barlangjai. Óhajtja, hogy a’ városi csap
székek száma a’ népesség,kereskedés —  és átviteli tekinte
tek szerint határoztassékmeg: miért küldőji a’ kir. kisebb ha
szonvételeket egyenesen a’ hatóság által kívánják gyakorol
tatni. (Maradjon)’s a’ § meghagyatott. A ’város közjövedel
m einek gyarapítása  tekintetéből e g y e d á ru sá g o fd  m a 
gánkereset terén fö l  nem állíthat. Olvastatik a’ 36. §. Á  
váiros a fö ldesú ri haszonvételek és p o lg á ri javadalm ak  
élvezése irá n t, csak az eddig törvényesen szerze tt, és 
gyakorlo tt k ivá ltság i és szerződési jogok sértése n é lkü l, 
és csak szabály á lta l rendelkezhetik ; de korlá to lt s z á 
m ú egy edek,javár a kirekeszte tt intézkedést tenni ezúton  
sem lehet.. A’ § vége ellen érthetlenségi tekintetből tett ki
fogást néhány városi követ; de a’ többség az egészet épen 
hagyá. Ko ss u t h a’ közirgalomrul szóló § elé egy újat ajánl, 
melly szerint a’ városi köziskolák —  nem minteddig, hogy 
mig a’ kath. iskolák az adóból, azon adóból, mellyheza’pro- 
testans néha legtöbbel járult, segedelmeztetének, addig a’ 
protestánsokéi egészen a’ felekezetin hagyattak, mint Sei— 
mecz, Körmöcz evangelicus iskoláji is bizonyítják — tehát 
hogy a’ köziskolák egyenlően segedelmeztessenek ’s a’ 117. 
§ f) pontja épen hagyassák, miglen a’ rendek az iskolákról 
külön rendelkezendenek. Olvastatik a’ 37. §, melly a’ várost 
munka-tehellen lakosai eltartására kötelezi. E’ Shoz többen 
szóltak a’ városi követek közöl, sokan kihagyatását javaslák. 
E r 11 Soprony vár. k. A’ segedelmezést csak az 5. §ba fog
lalt megtelepedettekre kívánná értetni. K á r o l y i  I. (Pestv.) 
ő sem akarná az idegen koldusokat tartani, minők Ausztriá
ból mint megbukott fabricansok —  elözönlik a’ várost. —  
T ü r n b  öck (Buda) a’ város betegei és egyéb ügyefogyot- 
tai ápolását is a’ §ba kívánná tétetni. B a b a r c z y a ’ §t, mert 
félremagyarázásokat vonhat maga után, például akadhat va
lami lázitó, ki a’ törvényt a’ henye nép javára magyarázva 
a’ tanács és polgárság ellen, kik illyek eltartására nem is kö
telezhetők —  fölbujtaná a’ tömeget, kihagyandónak véli. A’ 
városok törvény nélkül is gondoskodnakszegényeikről. H áz- 
m á n. Nehogy e’ § angolléle szegény törvénynyé legyen,örö
mest kihagyná; dea’közirgalom eszméjét föláldozni még sem 
szeretné. —  Némellyek még a’ közinséggel foglalkozó vá- 
lasztványhoz kivánák az ügyet átlétetni. Végül szavazásra ke
rülvén a’ dolog a’ § kihagyatása elhatároztatott. A’ benlia- 
gyásra szavazlak Trencsény, Nógrád, Hont, Zólyom, Pozse- 
ga, Verőcze, Bereg, Mármaros, Csanád, Arad, Temes, To- 
rontál. Tehát 12 szó ellenében 36 szavazat a’ §t kihagyatá. 
Pest és Turócz nem szavaztak.—  Következett a’ 38d, §.

L i p t h a y  Antal (esztergami fők. k.) Midőn ezen 38. 
szakaszhoz hozzá szólok, megvallom, igen kényelmetlen he- 
lyezetben érzem magamat, és pedig először azért, mert olly 
elv ellen kívánok nyilatkozni, melly mellett nemcsak a’ ke
rületi választvány véleménye, de maga a’ k. k, előadások 4ik 
pontjához kapcsolt törvényjavaslat is harczol; de azon kis kü
lönbséggel, hogy mig a’ választvány nagyobb számot, addig 
ii kormányi törvényjavaslat kevesebb számot állít föl qualifi- 
catíóul a’ városok mikénti osztályozására; de kényelmetlen 
helyzetben yagvok 2or azért is, mert némileg a’ parliamenta- 
lis határt túl kell lépnem, miután előadásomban szükségkép 
ollyakat is kell érintenem, mellyek még csak következőleg 
lesznek a’ tábla részletes tanácskozásának tárgyai; mellyeket 
azonban teljességgel nem mellőzhetek, szoros logikai kap
csol atban lévén azok épen a’ jelen szakaszszal. Azonban a’ tek. 
KK. és RR, loyalis béketürésökben bizva, ’s ezt teljes tisz
telettel kikérve, reményiem, nem fogják rósz néven venni, ha 
e’ fontos tárgy fölött kissé részletesebben nyilatkozom. Ha 
valahol, úgy bizonyára a’ törvényekben szükséges a’ rövid
ség, egyszerűség és világosság, honnan természetszerűleg kö
vetkezik, hogy a’ törvényben nemcsak egyes szakaszoknak, 
hanem minden szónak részire saját jelentőségének, okának és 
okozatának kell lennie ; és én teljesen meg vagyok győződve, 
hogy mind aJ kormány, mind a’ kerüle ti választvány híven 
tárták magük előtt e* szempontot, ’s midőn a’ királyi váro
sokat osztályozni jónak látlak, azjt jelentőség, ok és okozat nél
kül nem tették; és valóban úgy is van: ,e.zon osztályozásban 
ugyan is mind a’ két törvényjavaslat nem kevesebbet állított 
föl, mint azon hasist, mellyre fi’ városoknak adandó politikai

jogokat ’s ezen jogok gyakorlatának formáit alapitá. A’ kor
mányi törvényjavaslat, melly egyedül a’ városok berendezé
séről szól, a’ városoknak ezen osztályozásához köti a’ válasz
tók és_ képviselők qualificatiójának minőségét, és a’ képvise
lők számát; a’ választványi törvényjavaslat hasonlóképen vé
leményez a’ belrendezésre nézve, miután azonban a’ k. vá
rosok _országgyűlési szavazatára is kiterjeszkedik, ezen osz
tályozásra basirozza a’ kir. városok törvényhozási befolyását 
is. Nem kívánok jelenleg beléereszkedni abba: vájjon a’ kir. 
városok törvényes állásával, minélfogva áltáljában, és minden 
egymástóli különbség nélkül képezik a’ 4dik rendet, ezen osz
tályozás megegyező, szükséges, ildomos és méltányos é ?  
Fölveszem a’dolgot mint factumot. Azonban azt t. rendek tel
jességgel föl nem foghatom, milly statusbölcseségi elvnél 
fogva állította föl mind a’ kormányi, mind a’ választványi 
törvényjavaslat a’ népszámol hasisul a’ városok osztályozá
sára épen akkor, midőn ezen osztályozáshoz egyszersmind 
politikai jogokat köt? — Szabad legyen elemeznem kissé a* 
tárgyat. Először is azon kérdés merül föl: mitakarunk mi je
lenleg itt ? — Talán Magyarország városainak politikai jo
gokat adni, ’s ez által — törvényhozásunkba a’ democra- 
tia elemeit szintén beoltani. Épen nem, mert hiszen akkor 
nemcsak a’ királyi városokról, hanem áltáljában minden 
más városokról kellene rendelkeznünk, miután hazánk ke
belében több város létezni, a’ mellyek mind népszámra, 
mind anyagi és értelmi erőre nézve, egy némelly kir. váro
sokkal nemcsak mérkőzhetnek, de azokat fölül is haladják. 
Mi tehát jelen alkalommal teljességgel nem működünk de- 
mocraticus alapokon, hanem egyedül aristokratikai alapokon 
fekvő törvényhozásunknak a’ legrégibb időktől lógva egyik 
kiegészítő részét, a’ 4dik rendet képező kir. városokat, mint 
a’ nemességgel hasonlólag privilegisált osztályt kívánjuk ren
dezni , és politikai jogaikat, a’ jelen viszonyokhoz és érde
kekhez alkalmazni. De t. RRk! még az on esetben is, ha egé
szen democraticus hasison kívánnánk működni, és nemcsak 
a’ kir. városoknak, de áltáljában minden városnak és min
den az alkotvány sánczain kivül álló néposztályoknak poli
tikai viszonyait rendeznők, ezen népszám szerinti osztályo
zásnak, és ezen osztályozáshoz kötött politikai jogoknak 
csak egy pillanatra sem lehetne tartható alapot kimutatni, 
m e r t  még eddig nem akadt olly statusbölcs, ki megmu
tathatta vala, „hogy az emberek politikai jogai az emberek 
számától, és nem az emberek és nemzetek érdekeitől föl- 
tételeztetvék,’s azon alapulnak.“ És mit tesz ez különben is: 
számoknak adni politikai jogokat? az annyit tesz, mint a’ 
physikai vad erőnek előnyt adni az erkölcsi erő, a’ szolga
ságnak a1 függetlenség, az oktalanságnak az értelmiség, 
a’ zsarnok Önkénynek a’ szabadság fölött. Már pedig ezt a’ 
t. RRdek nem akarják, nem akarhatják. Ne gondolják azon
ban a’ t. RRdek, hogy a’ most mondottak által az emberek 
jogegyenlőségét kívánnám megtagadni? Épen nem, ha azt 
meg akarnám tagadni, meg kellene tagadnom először is 
saját állásomat, mellynélfogva mint azon kér. anyaszentegy- 
háznak nemcsak egyik tagja, de papi állásomnál fogva el
veinek hirdetője is vagyok , melly kér. anyaszentegyház ma
gából a’ keresztyénség elveiből kiindulva, a’ rabszolgaságot 
megszüntette, kebelében soha nem tűrte, nem ismerte, és 
soha nem huzva választó-falat ember és ember közé, egyházi 
főnökeit és fejét minden különbség nélkül a’ születési viszo
nyokra, gyakran a’ nép legalsó osztályából választotta, és 
mai napig is választja; melly maga kebelében soha sem is
mert más aristocratiát, mint a’ vallásos erkölcsiség és mi
veit értelem aristocratiáját. Én tehát t. RR. az emberekjog- 
egyenlőségét nemcsak hogy elismerem, de annak elisme
rését minden keresztyéntől követelem is; — azonban a’ pol
gári társaságban nem is lehet szó az emberek jogegyen
lőségéről, mmt hiszen ezt a’ polgári társaság, valamint 
nem adhatja meg, úgy el sem veheti, ez a’mi n d e n e k  u r á 
nak a d o m á n y a ,  mellyet vad erőszak leigázhat ugyan,de 
joggal semmi törvény el nem vehet, ’s fölötte nem ren
delkezhetik ; a’ polgári társaság czélja tehát nem az, hogy az 
emberek jogait osztályozza, hanem egyedül az, hogy ezen 
jogokat, ’s ezekből folyó érdekeket, minden erőszak ellen 
védelmezze, megója, ésföntartsa, — és ez a’ politikának föl
adata. — E’ szempontból kiindulva, megvallom mindig vala
mi impropríus kifejezést találok abban, midőn az egyes pol
gároknak, a’ haza közügyeire való befolyását, politikai jog
nak nevezik; részemről a’ doiog philosophiájával sokkal meg- 
egyezőbbnek , propriusabb kifejezésnek tartom e’ tekintet
ben , — a’ politikai kötelesség nevezetét.--------Mert ha
a’ politikai befolyás az emberek jogaihoz tartoznék , akkor 
ezen jogtól a’ társadalom senkit meg nem foszthatna, miu
tán, mint fölebb is mondáin, a’ társaság az embereknek va
lamint jogot nem adhat, úgy el sem veheti, ’s czélja egye
dül az emberek jogainak megóvása, védelmezóse és föntar- 
tása. De nem is lehet emberi jog a’ politikábai befolyás, mi
után ezzel az emberiség, mielőtt társadalomba lépett volna, 
nem bírt, nem bírhatott; ez egyedül a’ társadalomban kelet
kezett , abban fejlett k i , egy szóval társadalmi állapot, és 
mint Hlyen nem jo g , hanem kötelesség. — Világos az a’ 
gyakorlatból i s , — hogy mig az ész örök törvényei vi
lágszerte az emberek jogait egyenlőknek hírdeték ; — a’ 
politikai befolyást a’ körülményekhez képest, külön külön for
mákba öltözteték, és külön fejleményekben nyilatkoztatják Én 
t 'hát t. RRek a’ közügyekbei politikai befolyást azon köteles
ségnek tartom, mellynélfogva a’ honpolgárok egyenesen 
megbízva vannak polgártársaik által, — hogy emberi jogai 
és érdekeikre fölügyeljenek, azokat egy részről föntartsák, 
védelmezzék, más részről fejleszszék és gyarapítsák. Azonban 
valamint emberi jogától azért, mert valaki annak gyakorla
tára nem képes, millyek például a’ gyermekek, esztelenek, 
gubók, sat. megfosztani senkit nem lehet; úgy a’ polgári kö
telességek egves fajait, csak ollyanokra lehet kiterjeszteni, 
kik azon kötelességek teljesítésére kellő képességgel bírnak; 
és igy áll az főleg a’ polgári kötelességek legmagasztosbi- 
káról, a’ társadalom közügyeinek intézésébe való egyenes be
folyásról. És ime t RR. itt van azon választó vonal, 
melly a’polgári társaságban a’ polgárokat politikai befolyással
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bírókra, és politikai befolyással nem bírókra osztályozza; 
nem a’jog hanem a’ kötelesség, nem a’személyes felsőbbség, 
hanem a’ személyes képesség, és nem a’ jogoknak csonkítása, 
hanem a’jogoknak föntartása huzza a’ választó—falat, ’s innen 
nem a’ személyek száma, hanem egyedül a’ személyek ké
pessége azon egyedüli basis, mellyre az építtethetik. A’ civi— 
lisált világ, ’s ennek működésében nyilatkozó emberi ész örök 
egységének bölcsesége igy fogadta el ezen állapotot,—nyíl
tan vagy hallgatólag, de igy, _ és nem másképen. — Igen 
természetes, hogy ezen állapotnál két kérdés merül föl, első 
az: miben álljon ezen kötelességnek megfelelő képesség? má
sodik az: ki bírálja meg ezen képességet, hogy az emberek 
jogai a’ társadalomban sem az egyesek, sem a’ tömegek des- 
potismusának áldozatául ne essenek? E’ kérdéseket a’ civi
lizált világ, az ész örök törvényei, és az emberiség társa
dalmi létének több ezred-éves története tanulságai nyomán 
akép oldotta meg, hogy „a* képességet, a’polgári állas füg
getlenségében , és értelmiségben meghatározván, ezen két 
tulajdonnak criteriumaul pedig az ingatlan, vagy ingó va- 
gyonbeli, egy szóval birtok-qualificatiót állította föl.—A’ po
litikai befolyásnak tehát a’ civilisált világ által sanctionált el
ve , a’ polgári függetlenség és értelmiség, annak pedig cri- 
teriuma a’ birtok.“ — Már most szabad legyen kérdenem a’ 
t. RRet: vájjon föltaláltatik é ez, az előttünk fekvő törvény- 
javaslatok 38, és 39ik pontjában ? Épen az ellenkező. Itt u- 
gyan is a’ városok népszám szerint osztályoztalak, és lejebb 
ezen osztályozáshoz mérlegeztetik politikai befolyásuk egy 
része. Fölállittatván ezen elv, a’ törvényhozásnak lehetetlen 
önmagával ellenkezésbe nem jönnie, és következetlenségbe 
az egyszer fölállított elvvel. Illy következetlenség az különö
sen, midőn egyrészről a’ városok népszáin szerint osztályoz- 
tatvák, a’ képviselők sőt a’kir. városok o.gyűlési szavazata a’ nép 
számhoz van alkalmazva,és innen Nagyszombat város, hol annyi- 
a’ független elem, ’s értelmiség, azért, mert csak 7000 lakos
sal bir, országgyűlési szavazatától megfosztatik; másrészről 
azonban, ezen népszámból következő logikával tökéletes el
lentétben , a’ választó polgárok száma, — melly a’ városok 
politikai befolyásának még is csak főtényezője , sőt lényege, 
nem a’ népszámhoz, hanem meghatározott qualificatiókhoz 
van kötve. — Már csak ez oknál fogva is , nem találhatom 
föl az előttünk fekvő törvényjavaslatban azon philosophiai alap
egységet, mellyel minden törvényes codiücatiónak bírnia kell, 
és melly nélkül a’ törvényhozásnak nem észszerinti, hanem ön
kényszerinti hasisa van, azon latin közmondás szerint: sic volo 
sic jubeo, stat pro ratione voluntas. De nem is lehet semmi kép
zelhető alapos okot találni arra, hogy a’városok illy népszám sze
rint legyenek osztályozva, mert fölteszem azt, hogy a’törvényja- 
vaslatban a’kir. városok, mint privüegisált osztály rendezésének, 
egy kis democraticus mázt kívánnak adni, és azért állították 
föl a’ népszámot hasisul. Kérdem a’ t. RRket: vájjon alapos 
ok é ez? .. Részemről tagadom. Európában nem ismerek 
alkotványos monarchiát, mellynek alkotványa terjedtebb és 
tisztább democraticus hasisra volna alkotva, mint Norvégiát. 
És vájjon Norvégiában a’ politikai befolyás, a’ képviselők és 
törvényhozók választása a’ népszám szerint történik é ? Épen 
ellenkezőleg, és pedig úgy annyira, hogy nemcsak az álta
lányos népszám, de még a’ választók számához sincs alkal
mazva a’ képviselők és törvényhozó tagok választása: mert 
mig a’ választók száma szerint elosztott községi kerületek 
száz választó után választanak egy képviselőt, addig a’ váro
sokban 50 választó után esik egy képviselő. Továbbá a’ tör
vényhozáshoz a’ községi kerületek, bár szám szerint majd 
tízszeresen meghaladják mind népszám, mind a’ választó ké
pességgel bírók száma szerint, a’ városok lakosait, mégis, 
a’ Storthing tagjainak csak három negyedrészét választják, 
mig a’ városok "követei a’ tagok számát egy negyedrészben 
egészítik ki. És ezt azért, mert a’ városokban a’ függetlenség 
mellett nagyobb értelmiség is föltételeztetik. Ne kívánjunk 
tehát t. RR. democraticusabbak lenni elvben, mint Norvégia, 
az nemcsak körülményinkhez nem való, de az egész civilisált 
világ nézeteivel ellenkezik. A’ magyar törvényhozás föladata 
nagy és dicső jelenleg; egy 800 évet túlhaladt, és a’ nem
zetet jó és bal sorsában megőrzött alkotványának részeit kell 
reformálnunk; e’ föladat a’ milly dicső, de olly terhes egy
szersmind, ’s hogy nyíltan kimondjam, abból áll: hogy a’ r e- 
f o r mo t  a’ r a d i c a l i s m u s t ó l  m e g m e n t s ü k ,  és vala
mint élet és boldog jövendő számunkra egyedül a’reformok
ban nyílik, úgy bizonyos nemzeti és alkotványos halál vár 
reánk a’ radicalismusban. Nem czélom itt azon irányt fejte
getni, mellyet korunk radicalismusa magának kitűzött; sza
bad legyen azonban csak pár szót említenem Francziaország 
egyik legnagyobb szónokának e’ napokban tartott és a’ kam
rákat átvillanyoztabeszédéből, ki is a’schweiziügyekről szól
ván, az ottani állapotról mondá: „nem nevezhetem azt sza
badságnak, nem anarchiának, mert az sokkal borzasztóbb 
mint az anarchia, az a’ radicalismus.“ Méltóztassanak a’ t. RR. 
bölcs figyelmükbe venni, hogy ha most itt a’ kir. városok 
rendezésénél a’ népszám elvét elfogadjuk, és a’ politikai be
folyást ehez mérjük; majd mikor eljő az idő, hogy a’ tör
vényhozás teremében nemcsak szó lesz a’ népképviseletről, 
ha a’ tett kora is elkövetkezik, milly joggal lépnek akkor vissza az 
egyszer elfogadott elvtől? ’s hamajd akkor a’ népképviseletet a’ 
népszám szerint fogják elfogadni, alig szükség mondanom, 
hogy nem a’ függetlenség és értelmiség, sőt főleg felső vi
dékeinket tekintve nem a’ nemzetiség fog hazánk törvényho
zó teremében tulnyomólag képviseltetni, és minthogy a’ mü
veit néposztály egyáltalában kisebb szánni, — mivel az embe
riség arra van elitélve, hogy annak legnagyobb része a’he- 
lyett hogy elméjét mivelje, miveli a’ földet, különben élelmé
től megfosztatik; egyéb iparágakkal foglalkozik, különben 
szükséget és kényelem hijányait kellene éreznie, minthogymon
dom a’ társadalomban a’ miveit osztály mindig kisebb szá
mú, — ezen elvnek szembeszökő és közvetlen következése 
nem lehet más, minthogy a’ társadalom a’ tudatlanság kor
mánya alá vettetnék. És ide fognánk jutni a’ fölvilágosodás 
nevében; egy vad állapot, és szolgaság felé hajtanánk, és 
pedig a’ legkiállhatatlanabb szolgaság felé, mert ez a’ füg
getlenséget alája vetné a’függésnek, az értelmet az értetlen

ségnek , melly szám által elősegítve, egy kiterjedt, és sok
szorozott értetlenség. De egy uj nemű feudális anarchia felé 
is hajtanánk, melly az aristokratia tökéletes kiirtása után, a’ 
társadalmon rémület ’s földulások által ütött véres sebek eny
hítésére, egyes ember despotiáját, mint kisebb roszat, szo
morú jótétemény gyanánt idézendné elő. — Bölcsen tudják 
a’ t. RR. miként a’ tövényhozásnak nem ez föladata; egymás 
neme az a’ liberalismusnak, mellyet a’ törvényhozónak szemei 
előtt kell tartania, hogy a’jövő érdekeit biztosíthassa, és a’ 
jelenét megkímélje; hogy ne érdekgyülöletet, hanem érdek
játékot idézzen elő; soha ne legyen barátja az elnyomásnak, 
’s egyedül a’ renddel párult szabadságért vijon; ’s midőn igy 
a’ nemzet életfejlesztését vezérli, mindig a’ normalitás utján 
maradva, soha se lökje el lába alól a’ természet lajtorjáját. 
Ezen liberalismus illeti a’ törvényhozót: ki igy a’ fonálló in- 
stitutiók, ’s a’ kifejlett népszükség között, szünteleni egyensúly 
tartásra hatván, rendes fokozatokon keresztül két részre kü- 
lonzi az állományokban a’ néposztályt, ’s annak, melly erkölcsi
leg erősebb,’s physikailag gyöngébb, több szabadságot; an
nak pedig, melly physikailag erősebb, és erkölcsileg gyön
gébb , több féket ad. Csak igy tartliatik főn az okos egyen
súly , melly a’ szabadságot a’ féktelenségtől, az erkölcsi erőt 
az elnyomatástól megőrzi; különben ha az úgy is forrongó e- 
rőhöz, a’ physicailag erős, de erkölcsileg gyenge embernél, 
(ki önkényén kívül más ösztönt alig ismer) a’ szabadság bal 
értelmezése által, a’ tulerős természethez még erősítés nyuj- 
tatik, árulás követtetik el az emberiség ellen ép úgy, mint más 
részről vad zsarnokság gyakoroltatik o tt, hol a’ miveltebb ’s 
erkölcsileg erősb , de olly emberektől, kiknél a’ természeti e- 
rők ’s vadösztönök lankadásban vannak, a’ szabadság elvo- 
natik, ’s ez által az emberi önállóság ’s egyediség eltöröltetik. 
Ezeket előadva t. RRk! a’ városok osztályozásának nézetem 
szerint nem lehet más hasisa, mint az, mellyen a’ kir. vá
rosok politikai befolyása alapszik , ez pedig nem a’ nép
számból áll, hanem képezik azt azon független érdekek és 
értelmiség, mellyet a’ kir. városok képviselnek, és hogy a’ 
t. RRk egyedül ezen független érdekeknek és értelmiségnek 
kívánnak politikai befolyást adni, azt nemcsak az e’ terem
ben jelen országgyűlés alatt elmondott szónoklatok, de a’mult 
országgyűlésnek, és az előttünk fekvő törvényjavaslatnak a- 
zon megállapodásai is bizonyítják, miszerint a’ választó pol
gári és képviselői képességeket, bizonyos qualificatiókhoz kö
tötték, melly qualificatiók criteriumául szolgáljanak azon pol
gárok függetlenségének és értelmiségének. Alázatos indítvá
nyom tehát e’szakaszt illetőleg, mellyet a’t.RR. bölcs Ítélete elébe 
terjesztek, és figyelmükbe ajánlani bátor vagyok, abból áll, hogy 
a’ városok osztályozásánál, ne méltóztassanak általában a’ 
népszámot, hanem egyedül a’ választó polgárok számát föl
venni. Pest városa kivételt képezvén, állittassék föl 3. osz
tálya a’ censusnak, és mondassék ki: azon város, mellyben az 
1 ő osztálybeli census mellett kikerül bizonyos meghatározan
dó száma a’ választóknak, az politikai értelemben véve, nagy 
város; azon város, mellyben csak a’ 2ik osztálybeli census 
mellett kerül ki a’ t. Rendek bölcs belátása szerint meghatáro
zandó száma a’ választóknak, az közép város, és választóji e- 
zen 2ik osztálybeli censushoz fognak mérlegeztetni. Végre 
azon város, mellyben ezen száma a’választóknak a’ 2ik osz
tálybeli census mellett ki nem kerül, az kis város, és válasz
tóji a’ 3ik censushoz lesznek kötve. — Illy módon t. RR. a’ 
városok osztályozásának és ezen osztályozáshoz kötendő po
litikai befolyásának meg lesz statusphilosophiai alapja; mert 
a’ városok független érdeke és értelmisége, épen ezen vá
lasztó polgárok által képviseltetik; erre bátran lehet építeni azu
tán, mind a’ képviselők számát, mind az országgyűlési szava
zatnak arányát; — sőt bátran lehet majd ez elvre építeni 
idővel az egész népképviseleti rendszert; ellenben, ha a’ t. 
RR. a’ népszám mellett megmaradnak , nemcsak hogy örö
kös ellenmondásokba keilend jönniök, mert épitvényök sem
mi reális alappal nem birand, ’s könnyen megtörténhetik, 
hogy midőn az alkotványos függetlenségnek a’ független ér
dekek és értelmiség által kívánnak acquisitiót tenni, épen a’ 
proletariusi anarchiának, vagy servilismusnak elvét alapítják 
meg, a’ szabadság és függetlenség megtérithetlen karára. 
Indítványomat kegyes pártolásukba ajánlom.

Ezen beszéd után köv. szólott:
S z e m e r e  B. Körültekintvén észrevehetői, hogy el

múlt azon idő, mellyet a’ kk. és rr. a’ tanácskozásrarendesen 
fordítani szoktak.Ezért nem fogok hoszszu lenni, nembocsát
kozom vitába az előttem szólott követ úrral azon szavak értel
me ’s öszszeállitása fölött sem, mellyeket mint radicalismus a- 
narchia, domocratia ’stb. beszédében emlegetni méltóztatott, 
’s annál kevesbbé bocsátkozom vitába, mivel bár végül gon
dolatait szerkeszteni igyekezett, de annak irányát bajos kita
lálni. Midőn azon elvet állítja fel, hogy a’ jogok pusztán hely 
és községi lakosok száma szerint nem változhatnak, ezen téren 
üdvözlöm, m erte’ szerintnémilega’ törvényelőttiegyenlőség 
elvét proclamálta, és itt szívesen találkozom; de ezen elvnek 
alkalmazásánál fogunk é tovább találkozni? azt nem tudom; 
kételkedni nem akarok, tehát csak várakozom. Hanem azon 
másik elvben már nem osztozhatom, hogy állittassék fel három 
categoria, és a’ mennyit mindenik categoria, p. o. a’ fekvő bir
tok,az ipar ’stb., egyegy városban kiad, annyit bírjon joggal, 
de nem mint személy, hanem mint fekvő birtok, mint ipar, azaz 
én a’jogot a’ statusban a’ személynek adom, a’ census csak ra 
gasztók, pótlék mellette, ellenben az előttem szólottszerint, ha 
ugyan hoszszabb fejtegetését jól fogtam fel,a’jog úgyszólván 
a’ birtoknak, magának a’ censusnak adatnék, mi megfordított 
világ lenne, nézetem szerint. Abban sem osztozhatom, hogy 
még a’ törvényhozási befolyást sem kellene a’ népesség bizo
nyos számához kötni, hát mihez kössük? a’ holt birtokhoz? az 
iparüzlet gépeseihez ? Kell lenni bizonyos aránynak, melly- 
szerint a’ törvényhozásbeli befolyás a’ népnek adatik,—  és ha

az áll is, hogy kiben a’ census is feltaláltatik, az p. o. választó, 
mindenik ez országban, de az nem következik belőle, hogy ha 
egy kis városban egy pár száz választó van, annak egyenes tör
vényhozási befolyása legyen, hová az érd. követ urczélozni lát
szik. Mi a’ városok háromféle osztályozását illeti, kis, közép, 
nagy város, azt, arra nézve, magam is szükségtelennek látom, 
hogy valaki polgári jogát megnyeri, teliát egyformaságot o- 
hajtok, hanem a’ közigazgatás rendezésében jöhetnek elő ol- 
lyan kérdések, mellyeket e’ megkülönböztetés alapján kell el
intézni, azonban ez történik a’személyes jogok rövidségenél- 
kül. Egyébiránt nem szándékozom sem felelni, sem czáfolni, 
szóval azért álltam fel, hogy a’ mint már jelentőm eleve, a’ 
választói képességre nézve, indítványt kívánok tenni, azon két 
uj elv alapján: l )  hogy a’ községi és országos választási cen
sus megkülönböztessék, és 2) hogy a’ városok között e’ te
kintetben, a’ fővárost véve ki csak, nem tevén különbséget, 
mind egyik, mind a’másik országszerte egyenlő legyen. Indít
ványom pedig ebből áll: (olvasván a’ 29ik §t, utána két uj §t 
ajánl) és kérem a’ rendeket, hogy miután ez a’ választványi 
javaslattól elvben és alapban különbözik, azt a’ holnapi ta
nácskozás előtt kinyomatni méltóztassanak. (A’ kinyomatás el
határoztatott.)

K o s s u t h  L. (Peslm.) Borsod érdemes követének 
legújabb indítványára most nincsen észrevétele, majd ha, mint 
megrendelők, kinyomalva lesz, tárgyalás alá lehet venni az 
általa javaslottakat, jelenben csak arra kéri szóló a’rendeket, 
hogy a’38. §ra nézve végzés nélkül ne oszoljanak el.— E - 
gyébiránt, hogy az esztergami káptalan követe ez ártatlan 
munkálatban miként kereshetett radicalismust, szóló megfog
ni képtelen. Valamint a’ törvényhozás terén nem akarja ku
tatni, mellyika’ liberális és conservativ elv, úgy nem hiszi, 
hogy valamelly mű jóságát a’ radicalismus vagy liberalismus 
eléggé caraclerizálná. Hiszen mindezen szavak úgy rejthet
nek maguk alatt jót vagy roszszat, ki mint értelmezi, ki mit 
talál alattok,—  így például a’ tisztelt követ ur is,— a’ radi
calismust, ha kivált a’ schweizi legközelebbi eseményeket 
érti alatta, valami borzasztónak hiszi. —  Hogy előtte szólott 
tisztel, követ ur az emberi jogok egyenlőségének barát
ja, köszöni, ’s hogy mint fejtegető, van ennek a’ keresztyén 
vallásban nyoma, szóló is megismeri; de más részről az is i- 
gaz, hogy a’ keresztyén revelatiót valló népek is sokat szen
vedtek a’hatalomtól, melly e’ jogegyenlőséget el nem isme
rő. A’keresztyénrevelatio— szóló szerint— egy hoszszu vál
tót ad a’ túl életre, ’s azt mondja, hogy a’ nép tűrjön, szen
vedjen, majd mindezekért a’ más világon jutalmát veszi, csak 
remélljen: azonban van egy másik revelatio is, a’ korszel
lemé, melly aztmondja, hogy mi még e’ földön boldogok le
gyünk. Ez utón szeretne haladni: de ha e’szóra k i r á l y i  v á- 
r o s  tekint, minden jogegyenlőség! alapnak el kell veszni 
szemei elől, mert más városban akármennyi legyen az értel
miség, a1 képesség,az szóba sem jöhet e’ munkálat alatt, mert 
ez korlátokat szab. A’ népszám, minden alkotványos institu— 
tióban szerepet játszik, ’s azt kizárni nem lehet, csakhogy a’ 
népszám nem olly basis a’ választási képességre, mint követ 
ur hiszi, mert például ha az mondatik, hogy Éjszakameriká- 
ban 40 ,0 0 0  népre esik egy képviselő, nem teszi azt, mintha 
ennyi népség öszszesen választana egy képviselőt, hanem 
hogy ennyi között találtatik annyi, kiket a’ törvény a’ válasz
tási képességre alkalmasnak, elégnek tart.A’ népesség ideá
ját bárminő qualificatiók mellett is kizárni nem lehet. Itt jelen 
munkálatban, nem lehet a’ királyi városok sorsát azon bi
zonytalanságban hagyni, hogy előbb megvizsgáljuk: vájjon 
van é bennök ennyi meg ennyi választásra képes , hanem te
kintetbe kell vennünk a’ történeti alapot, melly szerint a’ kir. 
városok, mint illyenek a’ törvény által már bizonyos jogok 
gyakorlására képességgel ruháztatának föl. A’ városoknak 
e’ 38. §beli osztályzását szóló is örömest elkerülné, de nem 
lehet. Azért ő még most a’ §t épen hagyatni kívánja, majd a’ 
következés mutatja meg, mire használható ez osztályozás.

Ezzel az ülés, késő lévén az idő, eloszlott.
3 1ik f ő r e n d i  ü l é s  febr. 10. d. e. 11 órakor, elnök 

nádor ő fensége; tárgy: hitelesítés, és több r. üzenetek. N á - 
d o r ő fens, megnyitván a’ tanácskozást, Ghiczy Kálmán n. 
itélőmester felolvassa az úrbéri örökváltság tárgyában ké
szült válaszüzenetét a’ m. főrendeknek; a’ tek. rr.hez. R u 
di es  József bácsi főispán: az lőSusezen  szavaiban „ez idő
ig alkotott törvények teljes sikert nem eredvényeztek“ a’ tel
jes szó helyett „várt“ szót tétetni kíván. Ez elfogadtatván, 
második észrevételével az üzenetben fölemlített úrbéri tör
vények akadályai közül kihagyatni kívánja azt: miszerint az 
úrbéri birtokon fekvő teher megemelhetése ellen semmi biz
tosíték nincs, mert ezt alapos oknak nem tekintheti, marad. 
Gr. Te 1 e k i L. El akarja kerülni a’ rrkeli polémiát, és azért 
az üzenet előzvényeit kihagyná, mint szinte annak előleges 
kijelentését,hogy a’ főrdek most még elvben sem mondják ki 
az általányos kényszerítő törvényekhezi járulásukat; elegen
dőnek hiszi megemlíteni azt: hogy a’ főrdek végelhatározá
sukat föntartják, marad. A’ 2ik §ra nem volt észrevétel. Gr. 
E r d ő d y: Ha jól emlékezik a’ határozatban nem úgy volt ki-



loo
mondva, hogy az örökváltság kényszerítő törvény mellett e- 
gyes jobbágyoknak, vagy pedig jobbágy községeknek enged
tessék meg —  azért a’ § ezen részét kihagyná. Ür mé n y i  
J. tolnai főisp: osztozik az előtte szóltnak nézetében, mivel ha 
egyes jobbágyoknak kényszerítő megváltása itten szoba ho- 
zatik, csak a’ választványnak munkája lesz bajosabb. Továb
bá kívánja a’ „jobbágyság“ szót jobbágyközséggel fölcse
réltetni. Gr. T e l e k i  D. A’ válaszüzenet előzvényeit kiha
gyatni kívánja, mivel az üzenet eleje és vége között ellen
kezés van. Az elején mondatik.-hogy a’ földesuraknak idegen
kedése az örökváltság akadályaid nem vehető,’s még is a’vé
gén reájok kényszerítő törvény sürgettetik. M ar cz i bányi :  
meg akarja tartani a’szerkezetet. Gr. T e l e k i  L. Igen keve
set hagyna meg az üzenet előzvényeiből. - Nem egyedül e- 
gész községre szeretné a’ kényszerítést kimondani: mert ez 
által az egyik compossessor jobbágyai a’ másik composses- 
sor jobbágyaitól külön meg nem válthatnák magokat. S i s -  
k o v i c s  verőczei főispán: A’ kényszerítést egyes jobbágyok 
megváltására kimondani azért nem lehet, mert igy az örök
váltság egyik alapelvének,a’ földesur teljes kármentesítésé
nek,eszközlését el nem érjük. Gr. Teleki Lászlót meg lehetne 
nyugtatni,ha e’ szó helyett „jobbágyság“ „jobbágyközségek, 
vagy egyes birtokosak Öszszes jobbágyai“ tétetik. Ghi czy 
Kálmán: Elfogadják tán a’ főrdek ha a’ 3dik § ezen szavaitól 
„minden oldalróli megfontolást“ ’slb, egészen kimarad. Ezen 
szó „jobbágyság“ pedig kihagyatván, helyébe ez tétetik: job
bágy község, vagy egyes birtokosnak ugyanazon közsegbeli 
minden jobbágya. O r s z á g b í r ó :  Elfogadja az itélőmester 
javaslatát. Gr. Te l e k i  L.Mint fenebb kihagyatni kívánja az 
üzenet azon sorait, mellyek magyar ázák: vájjon az általányos 
kényszerítő törvények elvbeni kimondása még most czélsze- 
rü évagy nem. Gr. Cziráky János azonban megjegyezvén: 
miszerint a’rrnek erre történt fölhívását hallgatagon mellőz
ni nem lehet, marad. Gr. Er d ő d y :  Az Örökváltsági választ- 
ványhoz is, mint ez az élelmezésinél történt, szakértőket is 
kíván kineveztetni. Gr. C z i r á k y  J. Az üzenetben nincsen 
kimondva a’ szakértők mellőzése —  ’s azért maradhat a’ 
szerkezet. Meghitelesittetvén ezek szerint az üzenet legköze
lebb a’ rrkhez átvitetni határoztatott. Felolvastatott ezután a’ 
magyar nyelv és nemzetiség tárgyában kelt főrendi válasz 
’s nyomatás alá bocsáttatni rendeltetett. A’ rrknek a’ mutat
kozó ínség tárgyában kelt üzenetök, csekély szerkezeti javí
tással elfogadtatott.— A’ sérelmek öszszeszedésére kineve
zett rendi válaszlvány névsora a’ főrendekkel közöltetvén, ’s 
ezen választványhozi járulásuk a’ főrknek is kikéretvén ő 
cs.kir. főherczegsége a’ forr.részéről is választványi tagokat 
nevezett. Olvastattak továbbá b. Horeczky Antal, b. Baldacci 
Antal országgyűlésre meg nem hivatásuk miatt kelt üzene
tek ,’s fölirási javaslatok —  mik fölterjesztetni határoztalak. 
A’ múlt hongyülésen fölterjesztett bányatörvényjavaslatra a- 
dandó királyi válasz sürgetése iránti rendi üzenet elfogad
tato tt—  elfogadtatott végre a’rrknek a’ vágujhelyi prépost 
és Pozsony városnak meg nem jelenésük iránt kelt üzenetök. 
Mindezekről a’ rendek szóbeli válaszszaltudósittatni rendel
tetvén, a’ mai ülés eloszlott.

El ő l e g e  s: A’ febr. 21 kén tartott k e r ü l e t i  ül  é s- 
b e n a’ polgári qualificatiók fölött tanácskoztak a’ rr. foly

tatólag, melly alkalommal a’ szerkezetből e’ szavak : „kik 
földesúri hatalom alatt állanak, választók nem lehelnek“ 
Bácsmegye indítványára kihagyattak. Szavazás történt azon 
indítványra is: hogy olly izraeliták, kik a’ szükséges qualiü- 
catióvalbírnak, ’s különben polgártársaik bizalmát bírják, a’ 
választók közé fölvétethessenek,de a’ többség elbuktalá; ha
sonló sorsban részesült Győr indítványa, melly a’ qualiücalio 
alapjaid az adót is vétetni kívánta. A’ házatlan iparosak, és 
o k l e v e l e s e k  polgári képességéhez egy évi lakás, és kis 
városban 40, középvárosban 60, nagy városban SO, Pesten 
100 p.ftos lakbér kívántatik. Csupán oklevél a’polgári jogok 
gyakorlására elegendő képességet nem nyújthat. A’ szépiro
dalommal foglalkozók polgári jogokat csak úgy gyakorolhat
nak, ha— például Pesten— 800 frt biztos jövedelmet mutat
hatnak ki.

A’ febr. 22én tartott k e r  ül é t i  ü l é s b e n  az elnök
ség általbenyujtatott nm. gr. S z é c he  nyi  Istvánnak a’ köz
lekedésekről irt legújabb munkája, mellynek előszava a’ fel
séges hazához felolvastatván azon válaszarányhoz utasittatott, 
melly a’ üumei vasút ügyével is foglalkozik. Ezután áttértek 
a’ rr. a’ városrendezési munkálat folytatólagos tárgyalására, 
mellynek a’ kiváltságok mikénti meghagyásárul szóló 44dik 
§a élénkebb vitát támasztott, minthogy az a’ haszonvételek és 
kiváltságok gyakorlását csak az eddigi polgárokra életük 
fogytáig tartja fen. E’ §t a’ városi követek oslromlották, de 
a’ többség változtatás nélkül hagyá meg.

K Ü L F Ö L D .
SPANYOLORSZÁG. Párizsban febr. 2kán a’ börzén a- 

zon hir szállongott, miszerint a’kormány sürgönyutján tudó
sítást kapott a’ spanyol királynő súlyos megbetegültéről.

ANGLIA.E’ közben a’ hajózási törvények megtartására 
minden módot el követnek az érdeklettek. Febr. 2. egy emlék
irat azon törvények életben tartására vala Victoriának lehető 
legnagyobb íitogtatással általnyujtatandó.Az e’végett megbí
zott küldöttséget a’ londoni révészek,hajósok,matrózok és ha
jóácsok nagy tömege lobogó zászlókkal követendő a’ kirá
lyi palotához. Hasonló czélu küldöttség Stepney-Greenben 
is határoztatott.

FRANCZIAORSZÁG. A’ kereskedelmi miniszter egy 
külön orvosi bizottságot nevezett ki, melly véleményt adjon 
a’ közegészségi kérdések, az epemirigy elharapozását aka
dályoztató rendszabályok’s a’ mirigyesetekben! veszteglési 
ápolás rendezés iránt. A’ franczia kormány egyik legnagyobb 
hadi gőzösét Nápoly felé indittatá. Természetesen a’ végeit, 
hogy a’ nép felszabadulási törekvéseit gátolja.

Abbé Lambert,ki az egész I7 89k i forradalomban részt 
vett’s gyóntatójavolt a’ forradalmi törvényszék által elítél
teknek, ki aztán a’ consulatust, császárságot, restauratiót és 
júliusi zendülést megélte, ’s ki Marie Antoinette, Philippe 
Egalité, a’ girondislák ’s több efféle nevezetességnek utólsó 
óráji közlésivel Lamartine urat képessé tette a’ girondislák 
történetének olly érdekes megirására,Bessancourtban y Mont
morency völgyben életének 86dik évében meghalt.

Toulonból hivatalos tudósítást kapott állítólag a’ kor
mány, melly szerint Abdelkader vonakodik Párizsba m enni, 
mielőtt a’ közte ’s Aumale herczeg közt alku forma szerint 
helybenhagyatnék. ___________________________

NÉMETORSZÁG. Münchenben is tanuló zendülés tör
tént február közepén. Az öt osztályú (Franconia, Palatia, Ba
varia ’stb) egyetemi iljuság keblében Landsfeld grófnő ösz
tönzésére egy hatodik: Alemannia,támadt,mi a’ többi osztály
ban ellenhatást idézvén elő, végre sérelmes öszszeütközések- 
ké fajult ’s igen az egyetem bezáratását vonta maga után. 
Ez ismét a’ polgárságban támaszta elégületlenséget, melly
nek csilapitása végett, miután az egyetembezáratási okoke- 
légtelensége bebizonyult, az intézet ismét megnyittatott, 
Landsfeld grófnő a’városbúl kiutasittatott, azalemannok szin
te odahagyák Münchent,’s enneknyugalma ismét tökéletesen 
viszsza lón állítva.

OLASZORSZÁG. A’ nápolyi sergek jan. 27énegy legu
tolsó nagy megtámadást intéztekPalermo város ellen, azonban 
dühös viaskodás után nagy veszteséggel viszszaverettek’s ré 
szint hajókra menekültek, részint a’szárazföldön futottak szét, 
nyomon üldöztetvén a’ boszszuvágyas szicziliaiaktól. E’ nap 
foglalák el a’ palermoiak a’ banképületet, mellyben állítólag 
800 ezer darab aranyattaláltak. A’ fellegvárat, mellyet ez 
uj állásukról szerencsésen ostromolhattak, újabb hírek sze
rint csak febr. Íjén kerítették hatalmokba. Legújabb tudósí
tások szerint a’ szicziliaiak az adott alkotványnyal nem elé
gültek meg, hanem egyNápolytól egészen független királyt 
akarnak. Régi alkotványuk egyik czikkelye szerint ugyanis 
joggal bírnak a’koronát megürültnek nyilatkoztatni, ’s ezen 
jogot most akarják használni. Illyetén nyomasztó körülmények 
közt a’ nápolyi király csakugyan Anglia és Francziaország 
közbejárulását kérte ’s Minto lord azonnal Palermoba utazott 
a’ kedélyek kiengesztelése végett.

A’ szardíniái király is alkotványt engedett statusainak, 
melly is Turin főváros ’s az öszszes szardíniái statusok vég
telen örömére febr. 8kán hirdettetett ki. Valamennyi bolt 
a’ fővárosban zárva volt az napon ’s este Turin legfényesb ki
világításban ragyogott. A’ toscanai statusoknak is kilátásuk 
van alkotványra. Jan. 31 kei nagyherczegi motu proprio egy 
bizottságot nevez ki a’ statustanács szerkezetének terjedel- 
mesbitésére, minemjelentmást, minthogy Toscana nemso
kára, egy azujan rendezendő helyhatósági rendszeren alapuló 
népképviseleteí nyerend. A’ fenemlitett motu propriót Luc- 
cában azonnal megjelente után virágokkal fölékesitve népö- 
römrivalgás közt diadallal hordozák az utczákon szerteszét 
’s más naptedeumot énekeltek a’ székesegyházban.

Paviában jan. 7kén a’ katonaság és polgárság köztigen 
komoly öszszeütközés történt. Alkalmul szolgált erre egy te
metési gyászmenet mellett áthaladó katonatiszt szivarral ta- 
láltatása, ki a’ körötte hirtelen öszszegyült sokaságon keresz
tül karddal vágván ki magát, miután segítségére sietett baj
társa kővel homlokon találva földre téríttetett, a’ néptömeg 
rivalgó lármájára több tiszt sietett a’ hely szinére ’s tiszttárso- 
kat vérben fetrengve látván, kivont karddal űzték a’ népso
kaságot széllyel. Este Ferenczy kapitány az utczán menvén, 
egy házból intézett puskalövéssel melle alrészénsulyosan sebe- 
sittetett meg. Ez iszonyú jeleneteket vont maga után, mellyek 
részletei még nem tudalvák. Ugyanaz nap ’s ugyanaz órában 
Paduában is fordultak elő nyugtalankodások, mellyeknél állí
tólag öt tanuló sebesittetett meg ’s egyik meg is halt közülök. 
Páviában is tanulók kezdék a’ tusát.

25ik szám. É R T E S Í T Ő . 1848.
f  „E 1 e mi o k t a t á s t a n “ czimü G1/ ,  ív

re terjedő , sok tekintetben czélszerüen hasznos 
munkának 500 példányival megajándékoztatván 
szerzője által a’kisdedovókat képező és példány 
intézet, mind a’ munka hasznossága mind a’ jó-

tékony czél tekintetéből azt mindenkinek aján
lani bátorkodom.—Egyegy (kötetlen) példány 
ára 10 pengő krajczár.Kapható alulirtnál. N ey 
Ferencz, k. o. képezdei igazgató, (Terézváros, 
Valero-utcza, int. épület).

f  Csőd szakács-állom ásra.
A’ pesti nemzeti Casino részéről ezennel 

közhírré tétetik, hogy az intézetnél levő szakácsi 
állomás e’folyó év sz.Jakab napján megürülend- 
vén, azt elnyerni kívánók alulirt igazgatósághoz

legfeljebb folyó észt. junius (első) napjáig fo
lyamodjanak, a’ hol is az állomással járó esztdei 
fizetésről ’s kötelezettségről bővebb értesítést 
nyerhetnek. Kelt Pesten február I9én 1848.

Ha j n i k  P á l ,
n. Casino igazgató által. 1-3

*f*A’ pestmegyei gazdasági fiók-egyesület
folyó észt. martius 9kén reggeli 10 órakor Pesten a’ nemz. Casinó kisebb teremében közgyű
lést tartand, mellyre a’ tcz. egyesületi tagok, ’s ügybarátok mentül számosabban megjelen
ni ezennel tisztelettel fólkéretnek. F ó t h , íébruárius hó 15én 1848. T é r e y  Károly, egyes. tit.

58. Árverési hirdetvény.
A’ nagymélt. magyar kir. udvari kincstár 

kegyesjóváhagyásából közhírré tétetik, hogy az 
4847ik esztdei diósgyőri urad. termésű 44hordó 
majorsági, és 238 hordó dézmaborok 1848. észt.

martiushó 3lik (harminczegyedik)napjánMis- 
kolczon a ’ k. kasznári lakban tartandó nyilvá- 
nyos árverés utján a’legtöbbet Ígérőknek kész
pénz-lefizetés mellett eladatni fognak. Kelt Mis- 
kolczon, január hó 31. 1848. " 1 — 3

59. Árverési hirdetés.
Néhai méltóságos és főtisztei, szalai báró 

Barkóczy László, székesfejérvári püspök ur hát
rahagyott tömegéhez tartozó különféle ingó ja
vak,"jelesül: szelenczék, órák, tükrök, csillárok 
(Luster), képek, szőnyegek, kocsik, lovak, ló
szerszámok, közönséges és aszuborok ’s egyéb

tárgyak f. észt. martius 13án (tizenharmadikán) 
és reá következő napokon Székesfehérváron lé
tező püspöki lakban nyilványos árverés utján a’ 
legtöbbet Ígérőknek Lüstinti készpénzfizetés mel
lett el fognak adatni.

Venni szándékozóka’ nevezeti helyen reg
geli órákban megjelenésre hivatalosak. 1—3

Pályázati hirdetés.
Felsőbb rendelethez képest ezennel közhír

ré tétetik: hogy Pauler Tivadarnak, a’ zágrábi 
királyi főtanodában természet- és magyar köz
jogiam tanárnak , a’ győri királyi főtanodában 
ugyanazon tudományok megürülve volt tanszé
kére áthelyzetése által megürült zágrábi főtano-

dai tanszék betöltése végett, mind a’ magyar ki
rályi tudomány-egyetemnél, mind pedig a’ zág
rábi főtanodánál tartandó pályázásra határna
pul folyó észt. július hó (hatodika) tűzetett ki.

Kelt P e s t e n ,  február 18kán 1848.
Szoblahói P á l m a  Elek, 

egyetemi tanács jegyző. 3 —3

f  II i r d e tv  é ii y. közülésig okvetetlen befizetni el ne mulaszszák,
A’ pesti nemzeti Casino részéről e’ folyó ellenkező esetben e’ kitűzött határnap után főr

észt. január 30án tartott közülés határozata kö- vényesen meg fognak idéztetni; — az I846dik 
vetkeztében, az intézet azon részes tagjai, kik évet megelőző hasonló tartozások pedig most 
az 1846. és 1847dik esztdei részvénydijaikat nyomban törvényes utón behajtandók lévén, 
mindekkoraig be nem fizették, ezennel arra fi- P e s t e n ,  február !9kén 1848. 
gyelmeztetnek , hogy azokat e’ f. észt. júniusi Az intézel igazgatósága által 3—3

-j-A’ kisdedovási e s z m e c s e r é k  a’ kisdedovó képző intézetben ezentúl is minden hónap 
utólsó vasárnapján (d. e. 9 órakor) fognak tartatni, mellyekre a  kisdedovás és nevelés minden 
barátja szívesen meghivatik. Ney Ferencz, k. o.képezdei igazgató által. ___________

G a b o n a á r  v á l t ó g a r a s o k b a  n.
Tiny.lttliuza K (9 «/.eres Roys Árpa Z« b Kiikorioy«

Pesten , febr. 22. (pesti m.) 250—260 190-200! ICO -170 120-130 1 8 0 - 86 1100—10S
Pozsonyban, „ IS. (pozs- m ) 170 -195 — — — | — _  _ 95-108 | 66 70 | 105-112
Zágrábban, jan. 31. 200-230 170-1 SO I 155 - 166 ------— j 65 - 75 IUO—125
Győrött, felír. 12. U 0 145-185 110—130 ! 110-130 80— 88 5 2 - 60 7 5 -  78
Mosonyban, ,, 17. 0 tf 155-200 140 155 130 — 150 85 — 105 1 5 5 - 65 90- 100
Temesvár, ,, 11. 150-170 .— — _ 9 0 -  95 65— 70 40— 45 50------
N -Szombaton, „ 14. 174-175 35— 45 100 -104 03— 64 -----—
Baja, jan. 30. H m 155 160 1 120-130 ------— 5 0 -  55 45 — 50 6 0 -----

bankrészvény 
I834ki 500 p.frtoa kölcsön 
183.9ki 250 p.frt . . . .
Eszterházy sorsjegy . . ,
Cs. kir. arany 4 fr. 36— 38 kr.

Statuspapír- és reszvényárkelet. Becs 
• • . 1538 fr.

755 „
275»/, „
59'12 „

y i '  v  U 1 , CL |  IVt-Il J O  l g ,

pesti lánczhid-részvén 
bécs-glognitzi vasút 
pozsony-nagyszombati 
középponti . .
duna-gőzhajózási 500 fi

(100 fr.)92 frt.
(100 fr.) 105 V
(100 fr.) —
(100 fr.) 81
. . 595

Szerkeszti H e l m e c z y  Mi  h á 1 y. —  Nyomatik T r  a t t n  e r - K  á r  o 1 y i betűivel, uri-ulcza 4 5 3 .  szám,’
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„ / „ „ „ p p  f i v  i n i o n i - n r  vitórnan kedden és <»0 törtökön; a1 T á r  sa tk o dó  pódig pénteken, mindegyik minden Ízben ógyegy íven. Klóíi/ethetni helyben a’ szer- 
k e S ó e\  H?r!lildfi?hidono$nál urí utcza 453<lik sz alatti Tnatner-KároíJi’ ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokU kíván- 
“ t° 8 ‘" X f f i y o k ^  iránt2 c ^ t o  a* Mcli Í  « Ä w S l  u«án történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle Inrdetvény fölvétetik ’s pontosan es jutányosán kezeltetik.

FOGLALAT. iMagyarország és Frdély. (Kinevezés. -  Közlekedő 
sek ügye IIF. O r s z á g g y ű l é s :  kerületi tanácskozások a’ váiosren- 
dezési választvány i munkálat fölött, különösen a’polgár-képesség, válasz
tási és szavazási jogról, előleges. T ö r v é n y h a t ó s á g o k :  Zemplén 
megye közgyűlése ; sárospataki tisztujitás )

Kii 1 fö 1 d. (Olaszország, Törökország ’s elegy.)
Értesí tő.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Ö cs.ap. kir. felsége L a n g v i e s e r  József kulai plébénust 

magdolini czimzetes préposttá kinevezni legkegyelineseb. mél- 
tóztatott.

K ö z l e k e d é s e k  ü g y e .
III.

S a j r í  t s r í g  o s m  a n o e u  v r  e k .

Országgyűlésünk indulása szép és dicsei volt. Első lé
pése— a’ válaszfelirat— méltó volt olly törvényhozáshoz , 
mellyhez annyi remény, annyi várakozás csatlakozók. E’ re
mekműben, e’ pontig az ellenzék is hű maradt azon üdvös 
elveihez, hogy ellenzését nem s z e m é l y r e ,  de ü g y e k- 
r e  intézi, hogy sérelmi diaetákat kerülni fog, hogy lépéseit 
úgy teszi, miszerint ne a’múltak sebeit szaggassa fel, hanem 
inkább a’ jövendő fejlődésre függeszsze ügyeimét.

Azóta ezeket’smégtöbbet halljuk emlegettetni a’vezér- 
szónok által, de csak azért, hogy megemlékezzünk, miszerint 
a’ hazaü érzelmek fölmagasztaltságában a’ kebel istene su
gallatai közt az élet kineveti a’ logikát.

A’ közlekedési ügyet illetőleg eddig három lépés tör
tént, mi annak jövendőjét érinti, ’s mind a’ három cselekvés 
nem a’ siker óhajtásának, de olly sajálszerű manoeuvrének 
színét viseli, mellyel eredvényt aratni alig lehet. Legyen n e 
künk megengedve ezeket saját fölfogásunk szerint egymás 
mellé állítva elemezni és szerényen kifejteni.

Első manoeuvre a’vezér dec. 2ki beszéde (1. f. 184 8 ki 
Társalkodónk 4dik vagy a’ Pesti Hírlap 1017. sz.) Mi nem 
akarjuk olvasóinkat a ’ szép mondatok’s tömött phraseologia 
gazdag tárába vezetni, egyszerű állításokat hozunk fe l,’s o- 
koskodunk belőlök nem mélységes statusférüuibölcseséggel, 
mire árva fejünk nem termelt, de amúgy egyszeriijózan táb— 
labirói modorban.

Az országos pénztárra,azaz országos szükségek födő— 
zésére késznek nyilatkozott 43 m e g y e .

A’ házi adó viselésére 29 m e g y e ,  következőleg az 
ország közszükségeit— mellyek közt első helyen a’ közleke
dések ügye áll, azaz: az ország anyagi fölvirágzásll — födöz- 
ni akarja majd az e g é s z  o r s z á g ;  a’ háziadót mega
jánlja a’ t ö b b s é g !

Ezekhez Így szól a’ vezérszónok fölhívott beszédében: 
„Vigyázzanak hát, kik a’ 43 voksbavetik számvetésüket,meg 
ne támadják a’ mi hozzájárulásunk alapját, melly a’ házi a - 
dóbani részvétben áll;mert ha alólunk ezen alapot kirántják, 
az országos pénztár is öszszerogyik.“

Ez a’ mi egyszerű logikánk szerint annyit te sz : ha ti 
a’ házi adóbani részvéttől elálltok, mi viszont az országos 
pénztárt buktatjuk meg. Vagy

Háti a’ nép fönállóterheiben nem osztoztok most, mi 
viszont nem engedjük, hogy az ország anyagi ereje kifejtes
sék, a’ nép vagyonosabbá, a’ haza virágzóbbá legyen!

Nekünk sem házi, sem hadi, sem semmi adó ellen ki
fogásunk nincs; adná az ég, minélelőbb ki volna egyenlítve 
köztünk ’s a’nép közt a’ kedvetlen viszony, hogy megszűn
nék végkép ennyi lamentatiótápláléka lenni azok szájában, 
kik azt legkevésbbé érzik ’s enyhítésére tán legkevesebbet 
tettek. Azonban a’kérdésnek illy tűhegyre állítása, e’ fenye
getőzés-bizonyosán nem emeli morális súlyát az ügynek, sem 
nem teszen tanúbizonyságot a’ siker iránti vágyról.

Azon sok ezer committens amott a’ megyékben, ama 
similtallan gyémánt bocskor-talpakon , kik csak minapában 
ólmosokkal dorongolták le a’ háziadót, még mai napig sem 
sokat tudnak a’ néppeli osztakozás magasztos érzelmeiről; ’s 
ha e’ dicsőség fejében viszszük a’terhet nyakukra— ne ámít
suk önmagunkat— bizony kedves dolgot nem cselekedtünk 
nekik; de ha k ö z l e k e d é s e k e t  is nyernek, ’s látandják 
a’közvagyonosodás haladását a’ teherből kifejteni ’s az által 
érezni fogják, hogy nemcsak nem sülyednek terheik alatt, de 
még épülnek is, megnyertük őket a’ jövendőnek. Ne feledjük 
ez t! —

A’ felsőtábla elliáritá az öszszeüUözés kövét, ’s lesz tán 
országos pénztár, lesz házi adó is; hála az égnek!

A’ m á s o d i k  m a n o e u v r e  ebből áll: az adó tár
gyában országos választvány küldetik ki, természetesen az
ért, hogy számot vetve, az ország fedezendő szükségeiről ’s 
annak forrásairól véleményt adjon be a’ törvényhozásnak.

Önként következett volna ebből, hogy minden incidentalis 
kérdés, melly e’ nemben idóközleg fölmerül, oda utasiltas- 
sék ’s ott tárgyaltassék, hol egyedül lehetséges minden viszo
nyok ogyütti combinatioja.

Azonban egyszerre fölkerül a’ kerületi ülésben a’ v u- 
k o v á r f iu m e i társulat folyamodása, melly az országtól 
sok egyéb a p r ó s á g  mellett 5 egész percent évi biztosí
tékot kér,vagy is a’ társaság hozzávetőleges számvetése sze
rint évenként 600 ezer pftot.

Azt hittük volna, hogy az országos adó illy nevezetes, 
tán legnagyobb rovata azon országos választvány által fog 
vizsgálat alá vétetni, melly e’ tárgyban kiküldetett.

Nem. E’ kérdés— a’ vukovárfiumei vasút ügye— ke
rületi válaszlványra bízatott.

Ez persze nem a j o u r n e r o z  á s a , hanem f ő r e  é-  
r o z á s a  a’ dolgoknak. És most következik a’ h a r m a d ik  
m a n o e u v r e .

A’ kerületi választvány megkezdi gyűléseit. Természe
tesen zárt körben, annak titkait mi nem tudhatjuk. De szól a’ 
tény hangosabban, mint a’ szavak,mellyeket nem hallhalánk.

Minapi kerül, ülésben, ha jól emlékezünk a’ városi ügy 
langyos tárgyalása közben, felszólal Pest megye egyik érde
mes követe ’s incidentaliler oda veti inditványkép, miszerint 
jó lenne ama ke r ü l e t i  v á l a s z t v á n y  hoz ,  melly a’ vu- 
kovári vasút tárgyával megbizatott, S z e r é m és V e r ő c z c 
megyék követeit oda sorolni. Elfogadtatik.

Mit teszen ez ?
S z e r ém megye székhelye: V u k o v á r ; Ver ő cz e 

megyét a’ vukovári vasút egész hoszszában szeli át; tehát olly 
váíasztványhoz, melly 16 megyei, 4 városi, 1 kerületi, 1 
káptalani tagokból, határozott számban, határozott arány
ban, titkos szavazással választatott m eg, per incidens oda- 
conclamáltatni a’ kétlegérdekeltebb megye követeit, ez nem 
egyéb, mint szavazati szorultság, nem egyéb, mint korteske
dés. —

Nem minket illet a’ fenálló formákra emlékeztetni. Isten 
mentsen. De kérdjük minmagunkaí ’s árva fejünket: vájjon a’ 
magyar nemzet egyedüli üdvössége, a’ v u k o v á r f i u m e i 
vasút, azon megyék pártfogására szorul é , mellyeket eddig 
mindig az illyrismus színében láttunk felmutattatni.Azon nép
faj szövetségére szorul é a’ v u k o v á r i v a s u t, mellyet mi
nap egy reggelire fel akartunk falni? —

Mi szeretjük a’ törvényes, hatalmakat függetleneknek 
látni minden oldalról. De e’ lépésben olly influxust látunk, 
mi a’ gyönge kedélyeket könnyen balhiedelemre vezethetné. 
Kik igy okoskodhatnak falusi együgyüségökben:

A’ választvány, melly az ország nevében a’ vukovári 
társulattal alkuszik,egész 5 kamatbiztositás, azaz, nagy évi 
pénzfizetés, 70 éves szabaditék, szállítási bérek, egyenvo- 
nal vagy párhuzam elleni tilalom, ’s isten tudja, minő más elő
nyök iránt, —  mégis csak fél a’ vukovári t á r s a s á g g a l  
szemben, melly úgy áll egymás efienében, hogy minden e- 
l őny egyiknek, teher a’ másik számára. ’S ha a’ franczia 
kamarákban feltűnt, hogy annyi vasutrészvényes szavaz az 
országos vasutak terhei fölött, miért ne tűnjék fel a’ magyar 
kamrában, hogy a’ v u k o v á r i  t á r s a s á g  i g a z g a t ó j a  ’s 
f ő r é s z v é n y e s e  ú g y  á l l  a’ v á l a s z t má n y b a n ,  mint 
e g y i k  a l k u v ó  az o r s z á g r é s z  é r  ól ,  kivel? ö n m a g á 
val !  Ez bizony szép vásár lehel! gondolja magában a’ falusi 
táblabiró nagy együgyűségében.

És ha aztán latja, miszerint a’ fönebbi manoeuvre mi n d  
e g y  k é z b ő l  k e r ü l ,  ’s ot t  köve t  —  vukovárfmmei tár
saság i gaz  g a t  oj a,és f ő r é s z v é  nyes  e g y s z e  mé l  y b e n  
működ i k ,  bizony ha árva feje megzavarodik az emberfi
ának, ne csudálkozzunk rajta. —

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
Febr. 17én 56ik ke r ü l ,  ü l é s b .  elnökök:Papszász 

L. Bihar és Hunkár Veszprém követei; j e g y z ő :  Házmán F.; 
t á r g y :  városi ügy. E l nök  jelenti, hogy a’ hiteles kerületi 
jegyzőkönyv kinyomatása iránt beszélt személynök ő méltó
ságával, ki megigéré, hogy e’felől nádor ő fenségével mielőbb 
értekezni híg. Egyszersmind tudatja, miszerint a’ jegyzőkönyv 
vezetője Kocsis Péter már három hét óta fekvő beteg lévén, 
a’ jegyzőkönyv ezalatt más által szerkesztetek J e g y z ő  ol
vassa a’ 34ik §t az újabb módosítás szerint szerkesztve, mint 
azt már előbbi tudósításunkban közlöttük. Bón i s  (Szabolcs): 
Ha jelen szerkezet, mint olvastatott fog a’ törvényben állani, 
könnyen azt vonhatják belőle ki, miszerint a’ curia kisajátítás 
nélkül is a’ városi törvényhatóságba keblezhető. E’ zavar el
kerülése végett uj szerkezetet ajánl. S o m s i c s. A’ baj on se
gítve mindaddig nem leend, mig a’ bekeblezés a’ magánva

gyon szerzésről szóló szakaszhoz ragasztatik. Ez nem ma
gánvagyon szerzési mód, hanem törvényhatóság alá vetés. 
Azért külön czikkbe ajánlja foglaltatni a ’ múlt országgyűlési 
ez ügybeli megállapodást. K o s s u t h .  Ez is elfogadható, de 
ha a’ szabolcsi módositásban a’ h a s z o n v é t e l  szó helyeit ez 
tétetik, ,,és az illy képen kisajátítóit udvartelek kiváltságos ter
mészetét elveszti, megállhat a’ jelen szerkezet. Bóni s .  Fel
olvassa módosiu ányát: Á  város, a  h a tár in helül fe k v ő  ne
m esi udvartelkek kiváltsági haszonvételeit,akár m agán- 
egyezkedés, a k á r  alispáné itélöszék előtt kezdendő  és d  
tör vényszékre , birtokon belül, onnan pedig b irtokon k i
vid  felebbezendö p er  utján d  birtokos teljes kárm en tesí
tésével kisajátíthatja, és dkivá ltságos haszonvételeire e 
képen kisajátított udvar telek d  város hatóságába, bekeb- 
leze/tnek tekintendő. És ez külön t. i. 35ik §us lenne. Ez el 
is fogadtatott, Ba l o g h  (Győrm.) indítványára pedig a’ múlt 
országgyűlési megállapodás a’ bekeblezés kövelkezvényeit 
illetőleg, némi, Kossuth által ajánlott módosítással, uj §ba fog
laltatni elhatároztatott, íiielly szerint a’ 3 6ik §us ez leend:■ Ä  
bekeblezett nem esi telkek és birtokok kiváltságos tu la j
donságaikat d  bekeblezés álta l elvesztik, d  város te lek -  
könyvébe beíratnak, és m inden tekintetben d  város ha 
tósága alá vettetnek. Sápy S. (Debreczen): Megengedtetni 
kéri, hogy a’városi halárba eddigb e s z e g  ei l e tt birtokok is 
bekeblezlelliessenek. Bóni s  (Szabolcs):A’törvénynek visz- 
szaható ereje nem lévén, azon curiák, mellyek a’ városnak el
zálogosítva vannak,e’ §us ereje alá nem vonhatók. Hlyek ta
láltatnak Debreczenben is, mellyekhez néha egy- vagy két 
puszta is tartozik; de ezek ép azért zálogositlattakel, mert il
lető birtokosaik a’ tulajdoni jogot fen akarák tartani. S á p y .  
Ó a’ b e k e b l e z h e t é s t  csak azon esetre kívánja megen
gedtetni, ha a’ város a’b esz eg el lés ek e t m eg ö r ö k í t  é,  
azaz m egvette.Bernát h (Ung):Buda feltétet akart kilüzetni, 
melly alatt e’ curiák raulhátlanul bekebleztessenek. Szerinte, 
sem kellett volna a’ bekeblezési törvényes eljárást magánbi- 
róra bízni, mert ez alkolványt érdeklő kérdés,miben m agán- 
birónem procedálhat: ugyanazért egy országos küldöttséget 
vél ez ügyben megbizandónak.Ezzel a’36 ik§  fölötti vita be- 
rekesztelelt. A’ mullülési tudósításban közlőit 35 és 36 §§sok 
pedig változatlanul meghagyatva 37 és 38ik §§kálőnek. Kö
vetkezett a közoktatásról szóló §us, mellyet tegnap Kossuth 
indítványozott, melly szerint az iskolák, lelkészek költségei e- 
zentul a’ városi házi pénztárból lennének fizetendők ’s pedig 
azon arányban, miképen az illető bevett vallás—felekezetbeli 
polgárok, 10 évi középszámilással, a’ közterhekhez járulta— 
nak. Ez indítvány hoszszabb vitára szolgált anyagul. P a  ez o- 
lay  (Hont): Most már e’ § a’ juspatronatust vagy eltörli, vagy 
odaviszí a’ dolgot, hogy viszonosság elvénél fogvást a’ pro
testáns lelkész választásába katholikusokis befolyjanak. B ő
it is. Ha a’ város egészben fizetné a’ protestáns lelkészt, akkor 
tán minden polgár igényelhetne választásába befolyást: de mi
vel csak adóaránylag fizettetik a’ városi házi pénztárból a’ 
prot. lelkész, az eddigi gyakorlat fenmarad. P á z m á n d y .  
A’ jus palronatust nem a’ protestáns felekezet, de a’ 60 sze
mély, vagy is a’ választott polgárok gyakorolják,’s ha a’ prot. 
egyházra is kiterjedhetne a’ jus patronatus, megtörténhetnék, 
hogy, a’ 60 személy kalholikusokból állván,a’protestáns egy
háznak katholikus lelkészt választanának. As z t a l o s  (Már- 
maros): ügy látszik, minden vallás papjának a’ városi pénz
tárból kellene űzettelnie:de ha a’ protestáns vallás szellemét 
tekintik, melly a’ vallásból minden idegen beavatkozást ellök, 
befolyni nem engedhet, az következik, hogy egyedül saját 
felekezete fizesse a’ papot. És ezt kívánná minden vallásra 
nézve. Az iskolák azonban, ha minden vallási különbség nélkül 
rendeztelnek— a’ közpénztárból fizetendők. F o r g á c s  (pozs. 
kápt.): Ha olly pénztárból kellene fizetni a’ lelkészeket, mel
lyekhez egyik is másik is csak felekezetileg járul, nem fogadná 
el; de ha Pest követe a’ közös pénztárt érté, akkor kezet fog 
vele. Egyébiránt ő a’viszonosság elvét véli jelen törvény életbe 
léptével követtetni a’ lelkész választásnál, melly eddig meg
tartva nem volt; mert a’ kath. lelkész választására sok helyen 
a’ protestánsok is befolynak, mig arra nem mutathatni fel pél
dát, hogy katholikusok protestáns pap-választásba befolyta— 
nak volna. Terhet jog nélkül valakire róni nem lehet. Már pe
dig e’ törvénynél fogva a’ katholikus is járuland a’protestáns 
lelkész fizetéséhez, miért a’ viszonosság Hont követe nyomán 
méltán követelhető. Komárom követe állítása, mintha a’ prot. 
gyülekezetnek a’ katholikus választók katholikus papot tolná
nak nyakára, merő gyanú. A’ katholikusok több bizodalmát 
tanúsítanak a’ protestáns atyafiak iránt, mert bár sok prot. 
földesur gyakorolja a’ jus patronatust, mégsem jutott eszök-



t OS
0,hog? más vallásü papotválaszszanaknekík.Mire igy nyilai- I 
azott:Kende (Szatmárm.)E’ § algebrájával nembarátkoz- 
atik meg, mert az itt kimondott adó aránylagos kivetése al- 
almazhatlan. Például Szatmár városban kevés levéna’ kath- 
likus, a’ protestánsok túl a’ rendén terheltemének az otta— 
i kath. gymnasium föntartása költségeivel. Y i d o s  (Vas)
’ világos szerkezetnek miképen adhatott Hont olly magya- 
izatot, hogy a’ jus patronatust megdönti, bajos megfogni, 
fazon reciprocitás van kimondva, hogy milly arányban a- 
óznak az illetők a1 városi pénztárba, azon arányban fizet- 
jssék belőle mindenik lelkésze. Hogyan lehetett ide zavarni 
’ jus patronatust? Öt legkevesbbé aggódtatná, hogy a’ jus 
atronus gyakorlatába, melly a’ város joga, protestáns kép- 
iselő is befolyhat; de hogyan lehessen ebből aztán viszo- 
osságot követelni, miután a’ jus patronatus csak a’ kath. 
tyaüaknál divatoz,a’ protestáns egyház pedig azt nem isme- 
i? Őt nem aggódtatjatehát mindez, de azon csakugyan fon- 
ikad,hogy azon községben,hol bizonyos valláskövetók pap- 
3al nem bírnak, e’ viszonossági kedvezésben, bár járulnak 
l’ közös terhekhez, nem részesülhetnek: és épen illyenek fi- 
etnék a’ más vallásu lelkészt. Erre nézve kell még a’ tö r
vénynek rendelkezni; különben a’ jus patronatus maradjon az 
;ddigi gyakorlat szerint. Kossuth szól részint a’ szerkezetre, 
'észint a’prot. lelkészeket nem kívánná a’közös pénztárból fi
zettetni; mert —  úgymond ez a’ protestáns vallás független- 
jégével nem férne meg: de az iskolára nézve helyesli a há
zi pénztárbóli fizetést. Szóló a’prolestans vallás olly attribu- 
umának tartja az iskolát, mint magát a’ papot, mert épen 
tz iskolától távolitának el minden idegen beavatkozást: a - 
:ónban ő e’ törvény által a’ függetlenséget veszélyeztetve 
i§m látja, mert valódilag véve nem is a’ város fizeti a’ lel
készt és iskolát, hanem mindenik felekezet fizeti a’ magáét 
íz adóból, mint ahoz aránylag járult.—  Hont követét figyel- 
nezleti, ne feledje, miként itten nem vallási felekezetről de 
királyi városról van szó, hol a’ jus patronatust nem feleke
det gyakorolja, hanem a’ varos, repraesentansai által. És e 
'epraesentansok nem azért azok, mert protestánsok, görö
gök ’stb., hanem mert polgártársaik bizodalma őket képvise- 
ésre képeseknek i s m e r v é n  megválasztá repraesentan- 
lainak; ezután pedig lesznek ollyanok, kiket a’ törvény qua- 
ificáltaknak tart a’ választó polgárságra. Legkevesbbé sem 
öhet itt tekintet alá a’ vallás, valamint jelen helyütt is nem 
agy ülnek, mint protestánsok vagy katho-likusok, hanem, mint 
megyei képviselők. Szóló sem fogadná el, hogy egyik fele
kezet válaszszon a’ másiknak papot: de itt a’ város választ, 
azért a’ jus patronatus meg nem szüntethető. —  A ’ szerke
zetre nézve, mielőtt a’ nevelés rendeztetnék és a’ 117. § f) 
pontját, melly az árvaszékhez van csatolva,és szól az iskolák
ról,ide kívánná soroztatni, mint ollyat, melly föntartja a’ ne
velési jo g o t,’s meliyben múlt országgyűlésen mindkét tábla 
megállapodott. B ab  a rc  zy. Pest követe jelen indítványa a’ 
gyakorlati kivitelen hajótörést szenvedend,’s csak akkor vol- 
ra könnyen alkalmazható, ha a’ várost egy vallásuak laknák. 
Azért ő, hol különféle vallásu felekezetek vannak, nehogy az 
idóaránylagi kivetés czivakodásra nyújtson alkalmat,— leg
célszerűbbnek vélné, ha fizetné minden felekezet saját lel- 
íészeit.B.er n á th(U ng) valamint a’ szerkezetből kimaradt a’ 
us patronatus, úgy a’vitából is ki kelle vala maradnia.E’ jus 
patronatus csak katholikusoknál van életben, és földesúri 
jogként gyakoroltatik: míg a’ protestáns lelkészválasztása 
nem jus patronatus, következőleg földesúri joggá sem vál- 
hatik. Z s a r n a y  (Torna).Hont reciprocitást emleget, ho
lott alig hiszi, hogy a’ reciprocitás elvét egész terjedelem
ben maga a’ clerus is kívánná: hisz ez minden tekintélyét a - 
láásná.— A’ §ban az egyházi szolgák, helyett iskolák ’s egy
házak költségei kifejezést ajánl. J u s t h  (Turócz) azon vé
leményben van, miszerint egyik vallásfelekezet a’ másik val
lási költségeihez nem járulhat. Ezután fejtegeti: mi az a’ jus 
patronatus’s kik gyakorolják’stb. Végre a’ protestáns vallást 
előbbi jogaiban meghagyatni kívánja, ’3 ragaszkodik a’ tör
vényhez, miszerint minden vallásiéi fizesse papját, mit e’ ja 
vaslat csakugyan megszüntetni látszik. Bóni s .  A’ rendek 
véleménye szerint—  mint hiszi a’ szerkezet maradni fog. —  
Nincs ez által, mint Turócz véli, megszüntetve azon törvény, 
hogy minden vallásfelekezet fizesse saját lelkészét, sőt az itt 
kimondott arány erősiti e’ törvényt. A’ jus patronatus, mint 
többen kifejték,a’ városban nem személyek, de a’ hatóság ál
tal gyakoroltatik, miért reciprocitásról szó sem lehel, Csudál- 
ja, hogy a’clerus közöl is emlittelni hallá a’viszonosság elvét, 
pedig majd meglátná, ez elvnél fogva megosztanák é rop
pant birtokaikat a’ protestáns papokkal! Sz e n t i vá ny i ( Gö-  
mör) a’ jus patronatus más kötelességeken alapul, mint mik 
a’ szerkezetben állanak. A’ patronatust gyakorló a’templom 
föntartására köleleztetik. Az sem áll, mintha e’ szerkezet a’ 
prot. függetlenséget veszélyeztetné, midőn a’ törvény csak 
egy régi igaztalanságot akar megszüntetni, miszerint ed
dig az is járult a’ kath. pap fizetéséhez, kinek az, más vallásu 
lévén, szolgálatot soha sem tehetett. Pa ez 0 lay. Ő helyes
li, hogy ne csupán a’ kath., de minden bevett vallás lelké

sze fizettessék a’ város házi pénztárából adóaránylag; de mert 1 
ez által megszüntetik egy tekintetben a’ kath. lelkész privi- 
legisált állása, miszerint eddig a’ városi pénztárból csupán ő 
fizettetett,más részről is megszüntetendő a’ privilégium,hogy 
ne a’ város, de csak az illető felekezet válaszsza meg a’ lel
készt. És ez a’ reciprocitás. —  B a l o g h  K. (Győr) tegnap 
az indítvány maga egyszerűségében közhelyeslést nyert, mi, 
mert tiszta igazságot tartalmaz, másként nem is lehetett: de 
eltértek ez egyszerűségtől, pedig benne ő részérőlsemmi dif- 
ficultás! nem talál,csak belé ollyak ne kevertessenek, mik nem 
idetartozúk. A’ jus patronatus az egész városé: azt nem fe
lekezet gyakorolja. Hont követét arra figyelmezteti, hogy e’ 
törvény nyomán az illető felekezet nem zsebéből fizeti a’ pa
pot, hanem fizettetik a’ közjövedelmekből is, mellyek sem e- 
gyiksem másik hitfelekezethez nem tartoznak, hanem a’ vá
roshoz,és igy a’ jus patronatust méltán gyakorolhatjatovább- 
ra is. Különben az egyszerű szerkezetet elfogadtatni kéri. —  
(Elfogadjuk.) Néhány érdektelen közbeszólás után kieme
lendő S 0 m s i c s Baranya követének köveik, nyilatkozata: 
Nem azért nehéz a’discussio —  mint Veszprém követe mon- 
dá —  mert a’ s z e r k e z e t b e ollyakat kevertek , mik nem 
odavalók,—  hanem azért mert, olly szerkezetet hoztak, mi 
nem idevaló. —  E’ szerkezet állván megdől a’ jus patro
natus. A’ jus patronatus vagyonhoz van kötve ’s a’ földesur a- 
zon jogáért, hogy praesentálhat— ’s nem választ, mint a’pro
testánsoknál szokás lelkészt, némi kötelességeket is teljesitni 
tartozik, t. i. fizetni a’ papot. Ha tehát reciprocitás szempont
jából vételik föl a’ dolog, mihelyt a’ felekezet fizeti a’ lel
készt, a’ városnak jogáról le kell mondani, nem praesentálhat, 
mert az e’ jogot föltételező kötelességet— a’ fizetést nem tel
jesíti.— Igaz, e’ kérdés nem ide való, de ha egyszer ide hoz
ták, mondassák ki, hogy minden felekezet fizetvén lelkészét a’ 
városok patronatusi joga megszüntetik. P á z m á n d y .  E’ 
szerkezet eltörlését igazságosnak nem látja, de azt sem hiszi, 
hogy valaki Európában argumentumot leljen, miszerint azon 
város lakóji,melly többnyire vagyonos protestánsokból áll, a’ 
katholikus lelkészt fizessék. A’ jus ..patronatusnak megfelelő 
kötelesség nem a’ lelkészíizelés — ő maga is patronus— ha
nem a’ templom fentartása. A’ lelkészt, hol a’ földesurak gya
korolják a’ jus patronatust, fizeti a’ nép, vágyéi az azon te
lekből, mellyel számára a’ törvény kijelöl: azért a’ jus palro- 
natusból eredő kötelesség nem is olly igen terhes, mert pél
dául,ha a’ templom leég, föl kell ugyan építtetnie, de ez ritkán 
fordul elő, mig a’ lelkész -  fizetés folyton nyomja a’ várost. 
Az sem áll, hogy a’ praesenláláshoz az egész város járulván, 
járulnak a’ protestánsok is. Legalább Komáromban illy alka
lomkor a’ 28 protestáns választó polgár kimenni tartozik, mig 
a’ katholikus lelkésznek évenkint fizetendő 1000 pengő fthoz 
azok is járulnak. Ez aztán reciprocitás! Ő nem bánja, hogy ha 
a’praesentálásról lemondást kívánnak, ám legyen: de a’szer
kezettől el nem áll. J ag  as i c s  (Esztergámra.):Mutogatja, mi
szerint a’juspatronatusikötelességeklegfontosbika a’lelkész- 
fizelés ’shaugym ond— ■Komáromm. követe patronus létére 
sem fizeti a’ papot, annak tulajdonítja, mert ottan fundatio van, 
mellyből a’ lelkész él.— Ez alatt nagy zsivaj uralkodván a’ te
remben Temesm. követe Szab ó alig juthatott szóhoz,ki kü
lönben párlolá-a’ szerkezetet, sokan szavazást sürgettek, mi 
alatt Som s i csdölállván Komáromm. követének válaszolt: Ó 
nem monda, hogy az eddigi szokás fentarlassék, miszerint a’ 
protestáns is járuljon a’ katholikus pap fizetéséhez: csak azt 
mondá, hogy a’ felekezeti'elhárulván a’ fizetési teher, a’ vá
rosnak praesenlálási jogáról le kell mondani a’ reciprocitás 
elve szerint. Igaz, a’ protestánsok fejenként nem folytak be a’ 
praesentálásba, de befolytak képviselőjik által, mert ezek csak
ugyan a’ protestantismus kifolyása. Nem kívánja szóló azon 
igaztalanságot, —  hogy a’ protestáns fizesse a’ kath. lelkészt: 
de logikailag kívánhatja, hogy nem fizetvén a’jus patronatus- 
ról is mondjon le. Ko s s u t h .  Elismeri Baranya, hogy nem a’ 
protestáns község választja a’ katholikus papot, hanem a’ 
képviselők— kiket a’protestansok kifolyásainak mond.Ez ab
surdum.Vagy ki tudja megmutatni,mellyik kópviselőa’katholi- 
kusok, mellyik a’ protestánsok kifolyása. Sőt nem lehető é az, 
hogy Komáromban épen azon praesentálás alkalmakor ki
menni tartozó 28 protestáns választó polgár volt a’katholiku- 
sok kifolyása?Egyébiránt haBaranya ésEsztergam követeinek 
tetszik,ám töröltessék el a’ jus patronatus, ő szívesen reá áll; 
de ha eltörlik e’ jogot, minden következvényeivel együtt te
gyék, ’s ő e’ nyesésben kezet fog. S 0 m s i c h. Tetszett Pest 
követének szóló okoskodását absurdumnak nevezni, ’s fölhivá, 
hogy mulassa meg a’képviselők közöl,mellyik a’kath. mellyik 
a’ prot. kifolyás? ’s mondá, mert e’ testület az egész község- 
kifolyása, ép azért a’ patronatusi jog is nem a’ protestánsoké 
a’ városban hanem az egész községé.-De szóló ezekből azt kö
vetkeztéié, mivel a’ község nem viseli a’ patronatus terheit, a’ 
jogotsem gyakorolhatja tovább. Igazság szóló szerint is, hogy 
minden vallásfelekezet fizesse lelkészét; de igazság az is, hogy 
a’ jogot ne élvezze az, ki a’ terhekhez nem járul. B a l o g  h. 
Most is ha egyszerűségében nézik az indítványt, lehetlen nem 
járulni a’ szerkezethez. P a p  s z á s z ,  ügy látszik a’ többség'

megnyugszik a’ szerkezetben ’s elfogadjuk. És igy eléje jővén 
Bóni s  ajánlatára is a’ 117. §. f) pontja, e’ szerint lesz: 39 §• 
Mig d ,törvény d  közokta tás és nevelés tárgyában k im e
rít öl eg rendelkezik, az 1 7 9 0 : 2 6 .  fez. 5 ik  sza ka szá n a k  
épségben tartása m ellett, d  városban levő közisko lákra , 
és magánnevelö, vagy oktató in tézetekre , az eddigi g ya 
korla t szerint, ’s illetőleg szabályrendeletek értelmében, 
d  város fe lü g y e l  40ik§. Ä  m elly  városban d  bevett val
lások bárm ellyikéhez tartozó le lkészek , eg yh á zi szo l
g á k  és kö zisko lák  költségei egészen, vagy részben a h á z i  
p én ztá r  által d  város kézjövedelm eiből, vagy adókivetés 
utján fedeztetlek, d  többi bevett vallásfelekezetbeliek ha
sonló költségei szin túgy  d  város h á zi pénztárábó l azon  
arányban fedezendök, meliyben tiz évet revén fö l kö zép -  
szám itási alapul, az illető felckezetbeli lakosok a k ö z 
terhekhez já ru ln a k .  Ezzel az ülés 1V2 órakor délután el
oszlott. —

Febr. I8kán 57ik k e r ü l  é t i  ül  é s. Elnökök: Hun
kár és Papszász Veszprém és Bihar követei; jegyző-; S z e n t -  
k i r á l y i  M. (széke elfoglalásakor szűnni nem akaró élje
nekkel üdvözöltetett); t á r g y :  városi ügy. Jegyző: olvassa 
Borsod követének, a’ kir. vár. választókat országos és köz
ségiekre különböztető ’s mindenikre külön qualificatiót kí
vánó módosítását. S z e m e r e  B. (Borsod). Módositványát 
néhány szóval indokolnia kell. —  E’ törvényjavaslatban a’ 
rendek a’ belrendezést és országgyűlési viszonyt egyszerre 
akarják eldönteni, mi ellen most nem szól, sőt— hogy illy a- 
lapon akarják a’ két különböző természetű választást is el
intézni, czél- és okszerűnek tartja.— A’ szabad kir. várost 
ké t szempontból kell tekinteni, úgymint k ö z s é g e t ,  melly 
magát igazgatja, ’s mint testületet, melly a’ törvényhozásba 
befoly; e’ szerint minden városnak két élete van, mennyiben 
mint számosb család szorosb jog - és érdekközösségben él
vén külön e g é s z e t  képez, ’s mint a’ törvényhozás tagja, 
mellynélfogva egy r é s z e c s k é j e  a’ statusnak. E’ két ér
dek különböző lévén, a’községi és országos választóság föl
tételei sem lehetnek ugyanazok. A’ polgárt legközelebbről 
érdekli a’ mindennapi élet, ’s ez a’községek élete. Az embe
rek nagyobb része nem igen örömest foglalkozik magasabb 
politikával, sőt a’ szabadságot is csak annyiban érzik, men
nyiben az körükben lakik, házi istenként tisztelhetik,’s men
nyiben közvetlen rájok hat, hogy t. i. birájok igazságos legyen, 
a’ rendőrség vagyon-és személybátorságot nyújtson. Azért a’ 
közember inkább óhajtja, hogy saját községe ügyeibe foly
hasson be, mint hogy a’ törvényhozásban részt vehessen.. A’ 
szabadságnak, melly távol régiókban mozog, a’ közpolgár 
csak hangját hallja, szinét látja: azért szükséges, hogy azt 
közvetlen is ízlelhesse, községe ügyeibe befolyhatván. A’sza- 
badság olly an, mintáz isteni tisztelet, csak folytonos gyakor
lat állal kedvelik meg az emberek. (Helyeslés minden oldal
ról.) Ezekből az következik, hogy a’ községi választókra ala
csonyabb képesség kell, mellynélfogvást nagyobb számuak 
lehessenek, mert az emberek legnagyobb része csak azt is
meri igazi szabadságnak, mellyet közvetlenül Ízlel, érez, ha 
t. i. saját ügyein maga segíthet, nem várva fölülről azt; mig 
az országgyűlésnek szinét erejét nem a’ községi, de az or
szágos választók határozzák meg. Emlékezteti a’ rendeket, 
hogy az 1836: 9nél fogva az úrbéri község maga választ bí
rót, esküdet, jegyzőt.Ez olly alapkiindulási pont, mellyet nem 
elvetni, de tovább fejleszteni kell. Ő nem ellenzené, hogy a’ 
községi egyszersmind országos választó legyen : de mivel 
nem villatjuk ki, hogy sok országos választó legyen, fél szó
nok, hogy a’ községi választáshoz is magasabb képességet 
kell kötniök. Azonban a’ kettő elkülönítése tisztába hozza az 
ügyet.— A’ censusi kérdés fejtegetésébe ezúttal nem eresz
kedik. Annyi bizonyos, hogy a’ suffrage universelle sehol Eu
rópában föl nem található. Mindenütt census van , mellyek 
azért különbözők, mivel nem pbilosophiai, de politikai ala
pon nyugszanak. De minden változóságuk mellett megegyez
nek abban, hogy a’ községi kisebb az országosnál.’Sez az, 
mire figyelmezteti a’ rendeket.Mi ennek oka? attól, hogy ki
re a’ kövelválaszlás, mint az egész statust érdeklő jog gya
korlása bizatik, több vagyoni és értelmi biztosíték kívánta
tik,mint attól,ki csak saját községe ügyeibe foly be, mert ehez 
kevesebb vagyon, kevesebb ész is elég. Abban sincs ellen
mondás , hogy a’ kisebb fontosságú ügy elintézése nagyobb 
számra bizatik, mint viszont, mert a’ biztosíték nem a’szám- 
ban, de az értelemben kerestetik, mi kevesebbnek tulajdona* 
Alapeszme tehát az, hogy a’ kettő egymástól elválasztassék. 
— Másik fontosság az, hogy a’ census országszerte egyenlő 
legyen, mert hogy egyik helyen a’választási képesség 2 00 , 
másutt 600 forinttól föltételezhessék, soha igazságos nem 
lehet. Annak oka a’ törvényhozó önkényénél nem egyéb. És 
ha figyelmezünk az idegen példákra, látjuk, hogy a ’ census 
mindenütt országszerte egyenlő: és ez igazságos, mert inkább 
kevesebb legyen néhol a’ választó, minthogy önkényes ha
sisra fektettessék a’ qualificatio. És hogy megint a’ községi 
mindenütt kisebb, mintáz országos census, elég fölhozni a’ 
civilizált törvényhozások ebeli eljárását. Éjszakamerikában
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sokhelyütt országos census nincs is, de néhol van, azonban 
községi sehol sem divatos. Angliában az országos választó
ra 100 pengő forint jövedelem kívántatik, de hogy valaki 
községi választó lehessen, elég, haházat bir, boltot nyit, 
szegényi adót tizet, és l évi lakása van. Francziaországban 
az országos választó qualificatiója 25 éves kor, 200 frank
ja i  évi adó, 3 évi lakás, az instilutioitagság, katonákra 1200 
franknyi nyugdíj: mig a’ községitől csak l évi lakás, ’s hogy 
adót fizessen, és katona lévén, bármi csekély nyugpénzt húz
zon, kívántatik. —  Ennyi példa elég annak megmutatására, 
hogy a’ községi census mindenütt kisebb, mint az országos: 
mert imez tisztán politikai jog lévén gyakorlásához több ké
pességet kíván, mint a’ községi jogé, nrelly minden polgár
nak legelső szüksége.— Különben a’ teendőkre nézve szóló 
azt véli legczélszetűbbnek,hogy a’censusról tanácskozandván 
az egyenlőség elve ne áldoztassék föl. Mindenesetre pedig 
a’ választás közvetett legyen évagy közvetlen, elhatárzandó, 
mert ez szabályozandja a’ censust is. Szóló a’ direct válasz
tást pártolja.

L i p t a y  A. (Esztergám kápt. k.) Nézetei kifejtését al- 
kalmasb időre halasztván, most egyedül az ellenezett észre
vételekre válaszol.—  Borsod érdemes követe iidvözlé szó
lót azért, hogy az emberi jogok egyenlőségének elvét elis
merő; szóló viszont üdvözli őt, hogy képviseletet nem a’ rög
nek, de a’ személynek ad. Szóló szinte a’ személyeknek kí
vánta adni, de csak ollyaknak, kik értelmi erejök és függet
lenségüknél fogva azon kötelességeknek, mik az országgyű
lési befolyásra megkívántatok, —  megfelelni képesek. Ép e- 
zért nyíltan ki meré mondani, hogy a’ politikai befolyás cri- 
teriuma csak a’ birtok lehet: Borsod követe, midőn censust 
állít föl, szinte így cselekszik. Abban különböznek, hogy mig 
szóló minden városban a’ körülmények szerint más qualili- 
catiókat igényel, addig Borsod érd. köv. egész országban—  
mellőzve sajátságos viszonyaink tekintetbe vételét— egyen
lőt állít föl. Szóló három censust azért állított föl, mert nem 
a’ választók számához köti a’ képviselést, hanem az értelmi 
erő és független érdekek szerint kíván minden városnak a- 
ránylagos befolyást a’ törvényhozásba. És innen nem ismer
heti el szóló Borsod köv. vádját, mintha ez megölne minden 
népképviseletet: hisz B. szerint sem a’ népszám, csak a’ qua- 
liíicált egyedek folyhatnak be, ’s ha ez nem öli meg a’ nép- 
képviseletet, nem foghatja meg,miért ölné meg az övé? Biz
tosítja szóló Borsod követét, —  hogy valahányszor a’ haza 
boldogsága jogkilerjesztést kíván , mindannyiszor köteles
ségének ismeri és pártolni nézeteit. — Pest érdemes köve
téhez fordulva, sajnálja szóló, hogy általa félreértetett,mint— 
ha ő azt mondotta volna, hogya’ kir. városok rendezésében 
radicalismust lát: sőt épen ellenkezőleg —  ő semmi tenden- 
tiál nem ismert ki e’ munkálatból. Ó csak öllyantól akarná 
megmenteni a’ városi ügyet, mi a’ radicalismus felé vezet. 
Meggyőződése szerint a’ radicalismusnak üdvös értelmet csak 
olly tiszta szívvel és lángószszel adhatni, mint minőkkel ér
demeskövet urat isten megáldá; de hogy hazánkra nézve a’ 
radicalismusban nincs üdv,érd. követ ur is meg fogja valla
ni. Nagy része hazánk vegyes népségének még csak nem
zetiségünk iránt sem viseltetik rokonszenvvel, azontúl hogy 
az értelmi fölvilágosultságnak legalsóbb fokán fetrengenek: 
Hlyeknek népképviselelet nem adhatni,azbizonyos.Amerikára 
hivatkozni nem lehet, mert annak mások viszonyai, mások a’ 
miéink. Ottrabszolgaságlevén, természetes a’ nem rabszol
ga független, proletariusnak hire sem lehet, miután a’ mun
kát a’rabszolga teljesiti: ottan tehát helyes a’népszám szerin
tiválasztás; de Amerikában is, hol megszüntettetelt a’ rab
szolgaságba’ választásra bizonyos qualiücatiók alapitvákmeg. 
Anglia is midőn Manchestert szavazattal ruházta föl, nem a’ 
népszám, hanem az ott lelhető független érdekek miatt tévé 
azt. —  Szóló is óhajtja, vajha a’ földi bajoktól szabaditó 
megváltó eljőne; de alig ha jöhet, mert a’ bajok az emberi 
természettel együtt járnak ’stole elválaszthallanok. —  Igaz, 
hogy az emberiség súlyos betegségben sinylik: de vigyázva 
kell a’ gyógyszerrel bánni. Hol kötést látunk a’ tagon, ott 
seb is van, de ha leszakasztjuk a’ kötést, a’ sebetnem gyó
gyítottuk meg.—  V i d ő s  (Vas) nem osztozhatik az eszterg. 
káptalan követe véleményében, mert a’ város nem lévén e- 
gyéb több együtt és öszszetelepedelt embernél, a’ választási 
qualiücatiónál fő tekintet alá a’ népszám jön. Azontúl a’va
gyoni tekintet mellett nem feledkezhetni meg a’ személyi 

. biztosítékokról, mert sokszor a’ szegényben több moralitás 
van, mint a’ gazdagban, ’s ezen erkölcsi öntudat minden va
gyonnál fölebb becsülendő. Ó nem fél az anarchiától, mert 
az institutio rendet eszkozlend, sőt az üdvözítő példája sze
rint épen a’ szegénységen kell a’ reformot kezdeni; tudta ő 
is, hogy mig ezek méltányolják ’s beveszik tanait, addig a’

, mammon emberei feszíts m eg-et kiáltanak reá. Egyébiránt 
szóló is elsőben elhatárzandónak véli a’ direct vagy indirect 
választási; a’ qualiücatio kérdése csak aztán jöhet tárgya
lás alá, mire nézve nézetei előadását föntartja. —  T o l n a y  
(Zala) épen nem akar azon elvi kérdés fejtegetésébe bo

csátkozni, mellyeket az esztergami káptalan követe előadott,

nem akar azért is, mert azok czáfolását Övénél hatalmasabb 
karok ülelék föl. Utasítása nyomán a’ választók számát minél 
szélesebb alapra kívánja fektetni. Annyit azonban az eszter
gami káptalan ellenében meg kell jegyeznie, miszerint soha 
nem fog vele a’ végett kezet, hogy a’ születési arislokralia 
mellé még egy önérdekéért élő pénzarislokratiát alapítson 
meg. Azt sem ismórheti el, hogy a’ politikai befolyás köte
lesség legyen, mert az érd. követ ur sem tagadhatja, hogya’ 
biró-választhatás: jog,mert az annak viszont megfelelő köte
lesség a’ választott részén áll, melly szerint a’ bizodalomnak 
igazságos eljárása által eleget tenni tartozik. —  Ebből kiin
dulva, Borsod módosilványál annál inkább pártolja, mert ez 
leend a’ tükör, melly a’ népképviselelet előre megmutatja. 
Azonban midőn Borsoddal magára az elvre nézve, hogya’ 
községi és országos választók megkülönböztessenek, egyet
ért, a’ hasist szűknek kell vallania. —  Utasítása szerint tá- 
gasb hasisra kívánja ó alapittatni a’ k é p v i s e l e t e t .  —  
De hogy ennélfogva megszaporodván a ’ v á l a s z t ó k  szá
ma, —  mint némellyek a g g o d a l m a s a n  hirdetik,a’ vá
lasztásoknál kellő csend főn nem tarlhalik —  arra nézve 
neki semmi aggodalma nincs,miután a’ városok stalutum-al- 
kotásra följogosítva gondoskodni fognak maguk olly intézke
désekről, hogy a’ rend meg ne zavartassék. A’ proletariusok 
behozásától sem tart,mert hisz a’ census kizárandja őket,de ha 
befolyna is e’tömega’választásokba,Muretussal azt mondja,a’ 
durva darócz sokszor aranyszivet rejt. E’ fontos tárgy körül 
sokat küzdöttek már a’ nemzetek, de harczaikból alig maradt 
nekik egyéb, mint a’ remény és emlékezet. M a k a y (Krassó): 
A’ városi rendezés munkájában a’ választó-képesség kérdése 
legfontosabb, mit bizonyítanak az esztergami kápt. ’s borsodi 
követnek, egymástól ez ügyben eltérő-indítványaik is. A’ fő
tisztei. ur által ajánlott birtok-qualiücatiót minden az érdemes 
követ iránt érzett tisztelete mellett sem fogadhatja el. Mert eb
ből az következnék, hogy azon nagy város, melly az érdemes 
követ által ajánlott vagyonossági qualificatióval bírót nem 
állíthatna elő,kis városi rangra sülyedne alá,mig a’vagyonosb 
polgárokkal dicsekvő kisvárosba’ nagyok közé soroztatnék. 
A’ borsodi indítvány czélszerübb, de mielőtt a’ censusok 
megvitatásába ereszkednének,a’ direct vagy indirect válasz
tást kívánja eldöntetni. Egyébiránt a’censusra nézve előre ki
jelenti, hogy ő a’ községi választóknál a’ kormányit —  mint 
legalacsonyabbat fogadja el.

S z e n t k i r á l y i  Móricz (Pestm.) Azt hiszi, a’qualiü
catio kérdése a’ választásival öszszeköttetésben van elvileg, 
de nemchronologice: helyes úgy,ha előbb a’ közvetlen vagy 
közvetett választás döntetik el, mert ez a’ principialis kér
dés; azonban megfordítva is lehet a’ dolgot fölvenni, mert ki 
egyenes választástakar, az a’qualiflcatiót magasabbra szabja, 
mint ki a’ közvetett mellett van; de nehogy mégis ellenke
zésbe jöjjenek, csakugyan a’ qualiücatio előtt a’ közvetett 
vagy közvetlen választás halároztassék el. Szóló az egyenes 
választás mellett van, mert a’ közvetettben egyetlen nemzet 
sem.nyugvók megsoha: legjobb tehátmindjárt a’ dolog kez
detén az egyenest kimondani, mert elóbbutóbb úgy is kiküz- 
denék azt az illetők. A’ kérdést úgy oldjukmeg, hogy az vég
kép megoldottnak tekintethessék.— Most átmegy a’ szőnye
gen levő tárgyra.— A’ qualiücatio nem principialis kérdés, 
mert hogy kinek 300  forintja van, választó lehessen, a’ 299  
forintos pedig nem, az principialis dolog nem lehet.— Sze
rinte a’ községi és országos választókat egymástól körülmé
nyeink közt nem lehet elválasztani, nem kivált az egyiknek 
alacsony censusa miatt, mert bizonyos érdekekkel meg kell 
alkudnunk előbb. A’ kormány és felsőlábla az alacsony cen
sus mellett a’ nagyszámú választóktól félnek, ’s ebben demo- 
craticus irányt vélnek lappangni. Hibáznak igaz, mert nem 
a’ számban de az elvben rejlik az irány; de erről őket fölvi lá- 
gositni nem fogják. Nem véli tehát tanácsosnak, nehogy a’ 
tért elveszítsék, a’ tisztviselői és követi választást elválasz
tani egymástól. Igaz Borsod szerint, ha csak a’ távol régiók
ban maradt a’ szabadság, sokak annak csak színét ismerik: és 
e’ miatt választja el a’ községi qualiücatiót az országostól, 
hogy amabban többen részesittessenek. Igaz, ha a’ qualiü- 
catióban biztosítékot keres, hogy a’ követválasztóban, mivel 
az által az ország dolgaira foly be, nagyobb qualiücatió kel
lene, mint a’ kisebb fontosságú ügy elinlézőjére. De az is i- 
gaz, hogy egy roszszul választott követ által elmulasztott ha
szon sokkal kisebb, mint azon kár, mellyeta’ roszul választott 
tisztviselő tehet az egyedek életében. Nincs tehát ok, miért 
legyen kisebb az országos qualiücatiónál a’ községi,az is fi
gyelembe veendő, hogy a’municipiumok nem csupán választó 
jogot, de a’ fölirásinál fogva magasb politikait is gyakorol
nak. Fölébresztik tehát ezzel a’kormány féltékenységét,hogy 
a’ városi municipiumok túlságos befolyással birandanak a’ 
kormány dolgaira nézve, mit nem fognak tűrni soha. Külön
ben is a’ kétféle qualiücatio meg nem különböztetése a’ jo g - 
egyenlőséggel nagyobb öszhangzásban van: de ha külön vá
lasztó kerületeket alkotunk,akkor az egész országra nézve ki 
kell terjeszteni, mert különben a’ népképviselelnek csak töre
dékeit bírjuk,mellynek magát úgy is ki kell vívnia. A’ kk. és rr.

distinctiót tőnek a’ nagy-kis-közép városok között,melly dis- 
tinctiónak, ha minden királyi városban,Pestet kivéve, egyenlő 
censusa leend— értelme nincsen.— Szóló nem tagadja, hogy 
Borsodnak igaza van, ámde nemcsak e’ tábla többségére kell 
számítanunk, hanem a’ lelső táblának e’ részbeni megegye
zését is biztosítanunk kellene; biztosítva kellene lennünk az e - 
gyenes választásról és arról is, hogy a’ census tülebb emel
tetni nem fog. Mig ezekről nem biztosittatik, addig a’ kétféle 
községi és országos választói qualiücatiót ellenzem fogja, 
mivel kivitelét nem hiszi. Most a’ felsőtábla legalább kezünk
ben van,tudjuk mit akar, e’ tért nehagyjuk oda használatlanul. 
Majd ha kedvező resolutiók jőnek, akkor is fölvehető a’ bor
sodi módositvány. J o a n n o v i c s  (Temesvár.) Borsod kö
vete által ajánlott módositvány szerint kétféle qualiücatio 
volna, mi pedig a’ czélnak nem felel meg, de egyszersmind 
szomorú következéseket szülhet,szerinte a’ 400 ft. értékűt 
épen úgy érdeklik a’ haza ügyei, mint az 1000 ftos választót, 
’s ig y  é p e n  n e m  l á t j a  o k á t ,  m i é r t  k e l l j e n  
az országos választónak nagyobb censust kimutatnia, miért 
ez által szűk körre szabni a’ képviseleti jogot,midőn a’ szé
les alapú választás biztosítja leginkább az alkolványt. —  De 
szomorú következvényei lehetnek e’ kétléleségneiv, kastok 
támadván ez által,az országos választó ellen a’ községi min
dig agyarkodni fog, amaz pedig ezt gőgösen lenézendi, mi 
a’ haza boldogságát aligha elómozdilandja.Megsem foghatja, 
miért ne választhatna ugyanazon polgár tisztviselőt és kö
vetet, minljelenleg is a’ megyei nemességnél divatozik. En
nélfogva csak egy censust kíván ’s pedig minél alacsonyab
bat és a’ direct választáshoz járul.— Z o m  b o r o s é  v i e s  
(Szabadka). A’ városi rendezésnél hallott aggodalmakat, —  
minélfogva egyik attól tart, hogy a’ város democralicus i- 
rányban fog fejlődni, m iga’ másik alkotvány-ellénes törek
vésektől tart. Amazok a’ választási jogot minél szűkebbre kí
vánják szorítani, imezek pedig kelletén túl terjesztenék. Ar
ról vádoltak eddigien, hogy az alkotványos téren járatlanok 
vagyunk. Ki az otthoni és itteni példákra figyelmes szemet 
vet, ezen csudálkozni nem fog, és az egyediségeket feloldván 
a’ vád alól, átlátandja,miként mindennek a’ szerkezet volt oka. 
Az eddigi gravarninalis országgyűlések minden magasb po
litikai jelentőség nélkül mintegy családi port vittek, mikben a’ 
kir. városoknak a’ hallgatás volt leglermészetesb szerepük. 
Belszerkezetük pedig, a’ kormány önkényes befolyása alatt áll- 
ván a’ városi tisztviselők, ollyan volt, hogy ha benne valami jó 
történhetett is, nem a’ polgárok, de a’ kormány érdeméül szá- 
mittathatik.— Most e’ rendezéssel a’ kormányi túlságos befo
lyás megcsonkítása czéloztatván, epochalís korszak küszöbén 
állnak a’ városok, melly alkalom felhasználása két kézzel meg
ragadandó. Ne higye senki, mintha szóló az alkotványos életre 
csupán a’ polgárságot vélné legalkalmasbnak ’s e’ functiók 
elvégezhetésére más osztályoktól meg akarná tagadni a’ ké
pességet. ó  csak arra czéloz, hogy az eddigi rendszer alkal
matlanná tévé őket, mig az uj, melly életbe léptetendő, az al- 
kotványnak legkedvezőbb leend. Az uj rendszer nem annyira 
democratiát, mint a’ legtermészetesb születés,vagyon, észari- 
stocratiátvezetend a’ nyilványosságterére,mellypolilikaihá- 
romság ellensúlyozása, öszszeműködése virágoztathaljafel az 
alkotványt. Ezt tartja szóló egészséges alapnak, ha a’ születési 
aristocratia kilépvén síkra az észaristocratiával találkozik, 
segittetvea’qualiücatiók által előteremtendővagyonaristocra- 
tiával, melly azonban csak addig léphet ki a’ népből, míg meg- 
rongáltalva nincs a’ qualiücatio. Nem tudja ugyan,mi szándék
ban van a’városokkal rendeztetésökután a’kormány, csak an
nyit tud, hogy nekik a’ kormány utólagos befolyása mit sem 
ártand. Ó a’ több vagy kevesebb qualiücatiót lényegesnek 
nem tartja, csak vagy igen magas, vagy nagyon is alacsony 
ne legyen. Szinte legelőbb eldöntendő kérdésnek tartja az e- 
gyenesvagy közvetett választás elhatároztalását, részéről az 
egyenest pártolván.

B ó n i s. Ha az esztergami káptalan k. azon állítását,mi
szerint a’ választási befolyás nem jog, hanem kötelesség,—  
egész beszédén keresztül szövi, a’ qualiOcalióknál nem lelt 
volna olly szűkkeblű, mint valóban. Borsod követének szép 
előadása sem győzé meg arról, hogy a’ községi censusnak 
kisebbnek kell, mint az országosnak lennie, és bár minden 
nemzet vagyoni qualiücatió mellett van,hazánk körülményei
nél fogva, ő ezt nem fogadhatja el. Angliában ez helyén le
het, mert ott a’kormány rudját akármellyik párt vezesse, min
dig nemzeti, mindig az angol dicsőséget viseli szemei előtt, 
mig mind ezt a’ miénkről senki nem mondhatja el. —  Szóló 
tehát a’ legszélesebb alapú választást kívánja: mert a’ke- 
vés mindig könnyebben megvesztegethető a’ sokaságnál, —  
mint ezt megyénk példáji is igazolják. —  Szóló ha közve
tett választást hoznak be semmiféle censusba nem egyezik 
bele.-ha pedig censushoz köttetik a’ választásikkor mulhatla- 
nul egyenes választást követel. Mindenesetre a’ quaíiücatio 
kérdésénél előbb döntendő el: vájjon egyenes,vagy közvetett 
legyen é a’ választás.So m s i c s.Mult országgyűlés alkalmakor 
is e’ kérdés vitatásakor az egyenlőség elvéből akartak kiin
dulni,mig utóbb azon állapodának meg,hogy sem személy sem



vagyon egyedüli képességet n.ad a’polit.jogok gyakorlásához, 
hanem mindkettőnek szerencsés öszszeolvadása. Szerété vala, 
ha Borsod követe jelen indítványával a’ munkálat kezdetén 
föllép: de hiszi,most is megteszi hatását—-,’s ámbár küldőji u- 
tasitásánál fogva nem pártolhatja,azonban meg kell vallania, 
hogy részén van a’józan ész, logika és gyakorlatiság, és ép ez
ért küldőitől reá nézve kedvező utasítást vár, mihelyt tudo
másukra jut. Igaza van tehát Borsodnak, midőn az országos 
választóra nagyobb qualificatiót kíván, mint a’ községire, mert 
amott fontosabb érdekek forogván főn, a’ garantia csak nagy 
lehet. És.minthogy az egyenes választásnál másként kell fokozni 
a’ qualificatiót mint a’ közvetettnél, szóló is azon véleményben 
van, hogy legelőbb az egyenes vagy közvetett választás kér dése 
döntessék el.

. L ó n y a y  G. (Zemplén). Megismeri Borsod követével, 
hogy az országos és községi érdekek különbözők, de ép azért 
kívánja, hogy előbb a’község rendeztessék. Azért Pestm. köve
tével fog kezet, hogy a’városi kérdés, melly popularitásából ed
dig is vesztett, még ez országgyűlésen megoldassák.—Az esz
tergami káptalan követének néhány állításit hallgatással nem 
mellőzheti el.Ugy látszik, hogy az érd. követur,tegnapelőtt mon
dottad maga ismódositá. Szóló megvallja, akkori beszéde sérté 
őt,—most azonban két nap közbejötté után higgadtabban szól, 
mint akkor szólott volna. Az osztályzás elleni kifogásra már Pest 
érd.köv. megfelelt, mert mindenesetre képtelenség, hogyPésten 
ugyanannyi legyen a7 választó, mintBuszton. Ilogye’ javaslat
ban az érd. követ nem talált philosopbiai alapot—igaza van,mert 
e’ mű nem a’radicalismus, de a’ conservativismus kifolyása; mert 
ha radicalis elvek szerint készíttetik,akkor qualificatiók nem for- 

- dúlnának elé benne. Ila radicalis utón indulnak, legelőször azon 
kérdés merül föl: mi a’ község? felelet: azon polgárok öszszege, 
kik a’ városban laknak,'adóznak, a’ közügyek intézésére termé
szetesjogaiknál fogva befolyhatnak, és csak mert mindnyájan 
mindig együtt nem ülhetnek, a’ kormányzást választott képvi
selőikre bízzák. Azt sem hallgatja el érdemes követ beszédéből, 
hogy a’ politikai befolyás nem jog, hanem kötelesség: — mire 
megjegyzi: miként a kötelesség jog nélkül rabszolgaság,jog kö
telesség nélkül anarchia. Norvégiára is hivatkozott a’ lőtisztele— 
tü ur, hogy ne legyünk annál democralicusabbak:szú 1 ó mennyire 
tudja, ott rendi alkotvány lévén nincs épen democratia. Azt is 
mondá kövét ur, hogy a’ radicalismus sötétség és anarchiát idéz 
elé. Szóló jellemzésére mást hozhatna föl. Hogy a’ hierarchiát, 
aristocratiát ép a’ radicalismus dönté meg, azóta megint előáll— 
ván az absolutisták, royalisták, pénzaristocraták; különösen ez 
utóbbi a’ radicalismussal meg nem fér. A’ pénzaristocratia min
dent magáért tesz, semmit a’ népért. A’radicalismus pedig sem
mit magáért,mindent a’népért,jelleme: önfeláldozás a’ szabad
ságért, hivatása: hogy minden képviseltessék. Egyébiránt Hlyek
ről szólni jelenben fölösleges.—Az egyenes választás már elfo
gadtatván az országban, a’ qualificatiókra nézve Pesttel tart. 
Borsodét csak azon esetre veendi tekintetbe, ha olly váratlan e- 
set forduland elé, mit a’ polgárságra nem kíván. S e b e s t y é n  
(Veszprémm.) Küldőji utasításánál fogva az indirect választás 
mellett szavaz, mert nagy nehézséggel járónak tartanák a’ rend
re nézve, hogy nagy, kivált proletarius tömeg jöjjön öszsze a’vá- 
laszlás színhelyén. De tekintetbe veendő a’ szegénység azért is, 
mert ha választás adatnék neki, a’ munkától vonatnék el. Azontúl 
a’közvetlen választás mellett az utasítási jog gyakorlása is lehet— 
lenittetnék.—A’ qualificatiót is kívánják küldőji, melly szerinte 
különféle lehet, mint alapja is. 1) alapja lehet az é r t é k ,  mint 
Rómában volt ServiusTullius idejében. 2) a’ j ö v e d e 1 e m; igy 
volt ez Görögországban Solon törvényei szerint, és ma is ez vé
tetik census alapul Angliában. 3) az a d 5, mint ma van ez Fran- 
cziaországban küldőji is 6 ftnyi adófizetést kívánnak a’ választó
tól, kik képviselőket választhatnak, azaz: küldőji a’ kettős válasz
tást pártolják. így volt ez már Rómában is, sőt édes hazánkban 
régente qualificatio egyedül a’ nemességben állott, azért ültek 
öszsze mindannyian Rákoson, de ez később alkalmatlannak bi
zonyulván képviselők választattak, a’ minthogy most itt jelenben 
a’ népet indirecte képviseljük. (Kaczagás). Első kérdésnek tart
ja a’ direct úgy indirect választást.

P á z m á n d y  (Komáromm.) véleménye szerint a’ vá
lasztói qualificatiók tárgyalásánál első kérdés a’ direct vagy 
indirect választás elhatárzása. Csak, ha ezen kérdés jobbra 
vagy balra eldől, lehet a’qualificatiók minőségét és mennyi
ségét okszerűen tárgyalni; mert ha fokozatos lenne a’válasz
tás, úgy ő semmi birtok—qualificatiót sem fogad el; ha pedig 
egyenes, akkor megalkuszik a’ kor igényei— és körülmények
kel, miktől a’ városi kérdés megoldatása függ.Óa’ múlt or
szággyűlési megállapodás szerint a’ direct választást már el- 
döntöttnek tekinti ’s nem hiszi, hogy a’ nemzet, midőn Euro
pa minden nemzet most szabad alkotványt viv ki, olly gyen
ge legyen, miszerint a’ kormányi javaslat szerint fokozatos 
választást ’s pedig magas qualificatiók mellett elfogadjon.—  
Ezért a’ direct választást eldönlöltnek tekintvén csak a’ qua- 
lificatiókrul szóland, egyszersmind nem hallgatván el az esz
tergálni káptalah követének ezt illető festegetéseit. —  Követ 
ur sár káli it ás a volt, hogy „p öli ti kai j o g o k  h a s i s a  a’ 
n é p s z á m  ne m l ehe t ,  h a n e m  i n k á b b  a’ k é p e s s é g ,  
me l l y  á’. p o l g á r o.k e g y e d i  é r t e l m i s é g é n  és f üg 
y e t l e n  á l l á s á n ,  —  mi k n e k  i s m é t  m é r l e g e  a’ b i r 
t ok,  al ap szik —  veendő tekintetbe.“ Szerinte tehát po
litikaijogokat csak azoknak lehet adni,kik nevezetes vagyon
nal bírnak. Mondá: nem foghatja meg, miképen basirozha- 
tó népszámra a’ politikai jog és szabadság? Szóló épen az 
ellenkezőt nem foghatja meg. Politikai jogot személyek gya
korolnak, az alkotványos szabadságot személyek élvezik, ’s 
a’ nép személyek öszszesége lévén, kétségen kívül népszám 
a’ politikai jogok és szabadság legerősebb támasza. Ez ál

Irtást tagadja, az emberiség szellem-erejét vonja kétség alá, 
’s ki több garantiát lel az aranyban, mint az isten képére al
kotott emberben, —  ahoz szólója nincs. Ha valamelly nem
zet erejét bíráljuk, első tekintet alá jő a’ lakosság, mert ke
vés lakosságú bármi gazdag ország Europa jelenében nagy 
fontosságra nem vergödhetik; a’ gazdagság, vallás, nemzeti
ség fontosak bár —■ de a’ lakosság irányában alárendelt té- 
nyezők.Mi egész statusra igaz, egy részére a’ városra is szük
ség igaznak lennie.Mert csakugyan igaz is az, hogy 100 ,000  
lakosú város az alkotvány föntartása iránt több garantiát 
nyújt ereje által, mint egy 5 ,000  népességű kisváros, és igy 
a’ legszorosabb igazság ösvényén halad a’ törvényhozás, ha 
a’ nagyobb városnak nagyobb törvényhozási befolyást akar 
biztosítani.—  Ha a’ politikai jog gyakorlására képességi elvül 
a’ birtok állíttatnék föl, a’ születési mellé egyuj t. i. a’ pénz- 
aristokratiának vetnék meg alapját: ’s ezuj aristokratia bál
ványáért föláldozandná a’ status legszentebb érdekeit.— Al- 
kotványtalan országbankét elem küzd: a b s o l u t i s m u s  és 
a l k o t v á n y o s s á g .  Alkotványos országban pedig ,a’ s o 
k ak  harcza foly a’ k e v e s e k  ellen; a’ népnek,csak az a l
k o t v á n y  k i v í v á s á b a n  és készítésében engedvén neve- 
zelesb részt. És mi, kik Európában rokontalanul állunk, az al
kotvány- terjesztés első m u n k á j á b a  tegyük le a’ sokak és 
kévés közli harcznak csiráját? Okosság volna é a’ gazdagok 
kezére kerítvén minden hatalmat a’ proletarius néptömeg lé
tesítésének magvait elhinteni? Most legyük é ezt, midőn má
sutt az absolutismus megtöretvén az alkotványos jogok gya
korlását minél kisebb számra törekszik kiterjeszteni? hogy 
csak kevesekkel osztva meg hatalmát, ha szükséges a’ sokak 
segítségével ismét a’ keveseket megfoszthassa jogaiktól. In
nen erednek az ellenforradalmak. Alig 14 nappal előbb a’ 
hires Delcaretto Nápolyban a’ lazzaronik segítségével czél- 
zott egy v é r e s  le czké t  adni  az alkolványhősöknek. E’ 
miniszter, az absolutismus föntartása miatt nem félt polgárok 
vérével füröszteni Nápoly utczáit, és alattomban föllázitván 
a’ proletariusokat már csak 48óra hijányzott a’contrarevolu- 
tiónak a’ revolutio—előtti kitörésétől. Delcaretto elüzetelt, ’s 
a’ nápolyiak alkotványt nyertek, de az öldöklésre megvásár
lóit proletariusok nyugodni még nem akarnak. Illy példák 
elég ok arra, hogy a’ politikai jog a’ gazdagok kizáró tulaj
donává ne tétessék, sőt ezeknek is érdekűkben fekszik azokat 
a’ népre kiterjeszteni. A’gazdag morális képeződéstkönnyen 
szerezhet,.mig a’ szegény lelke művelésére alig , vagy épen 
nem vergödhetik. Pedig a’ statusban a’ szellemi erő nagy fac- 
tor.És most kérdi: nem legigazságtalanabb müve é embernek, 
mit ész kigondolhatott, szív megengedhetett, hogy a’ szegény 
még vele született jogától,a’ v á l a s z t á s i t ó l  is megfosz- 
tassék, —• főtisztei, ur szerint „statusban a’jogegyenlőség
rő l—  szó sem lehet.“  Illy elv kimondása a’ polgári társa
ságot és socialis viszonyt alapjában rázza meg. Polgári tár
saság épen a’ polgári jogok egyenlő securisaliója végeit 
alapult. ’S ha a’ status czélja: a’ legtöbb polgár boldogittatá- 
sa, meg kell kérdezni azon legtöbbet, miben látják boldog
ságuk előmozdítását? Nyilatkozni fognak a’ választásnál, ’s 
választottja elveit képviselvén bizonynyal a’ jog-egyenlőség 
felé tartanak. Azért kimondani azt, hogy statusban jogegyen
lőségről szó sem lehet, ’s ignorálnia’ status fő erejét, a’sza
badság legnagyobb garantiájáf, a’ nép számát, annyi, mint 
az alkotványt az absolutismus kezébe játszani, annyi, mint e- 
lőkésziteni olly közvéleményt, mellytől el lévén a’ közegyen- 
lőségzárva, pótlékát a’ v a ' g y o n - e g y e n l ő s é g b e n  ke- 
resendné.’S igy midőn főtiszt, ur fé l  a’ r a d i c a l i s m s s- 
tólmegtagadván a’jogegyenlőséget’s ez által teremtvén elő 
a’ socialismust: communismust, —  e l ő i d é z i  a’ b i r t ok- e  
e g y e n l ő s é g  f e l é  s o v á r g ó  v á g y a k a t .  —  Azon 
szavai Montalembertnek, —  mellyeket ő a’ kamrákban 
mondott, hogy „meg kell menteni a’ reformot a’ radicalis- 
mustól, mert az roszabb az anarchiánál“— olly nagy sza
vak, mellyeknek érlelmök nincs. A’ radicalismus egyetlen el- i 
v e : a l k o t v á n y o s  s z a b a d s á g  j o g e g y e n l ő s é g  
a l a p j á n ;  és a’ reformok Európában mind ide czéloznak. 
Tehát minek megmenteni a’ gyermeket anyjától, a’ radica- 
lismustól? vagy meid anarchiát idéz elő? koránsem! sőt bé
két, rendet megnyugvást a’ polgárokban teremt elő a’ ra
dicalismus és száműzi az anarchiát. Norvégiára hivatkozni, 
hogy ne legyünk annál democraticusabbak alkalmasint fő
tisztei. űrtől helytelen volt, mert csak nem hiszi, hogy 
nálunk is, mint ott van, el nem akarná ismerni a’ kirá’y vétó
ját.— Hódol szóló főtisztei, urjazon állításának, miszerint az 
értelmiség, becsületesség a’legnagyobb képességet adja a’ 
politikai jogok gyakorlására; de mig olly hévmérő nem fö- 
döztetik föl, melly kivált a’ becsületességről tanúsítványt 
nyújt, addig szerinte elégnek tartja, minthogy elég is, e’jog 
gyakorlásához a’ r o m l a t l a n  szí  v ’s a’ ve l ü n k  s zü
l e t e t t  j ó z a n  é s z. Mi magát az elvet illeti, tagadhallan, 
hogy a’ polgárokat legközelebbről érdeklik a’ községi Vi
gyek. De most körülményeink nem uj municipiumok alkotá
sát igénylik, hanem a’ képviseleti tábla erősítését, miként az 
alkotványos országban szükséges. Épen ezértszóló nagyobb
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fontosságot helyezvén az országos választási qualificatio el
döntésében,a’ községi berendezést bár óhajtja, de a’ közsé
gi qualificatio csökkentését az országosé fölruglalására hasz
nálni veszélyes játéknak tartja. Éhez nem járulhat ’s a’ bor
sodi módositványt el nem fogadja. Szóló a’ politikai életet 
semminek föl nem áldozza, mert azt hiszi, hogy nagy baj u- 
gyan, ha roszul kezeltetnek a’ város belügyei ’s ezen a’ tör
vényhozás segitni tartozik; de ha a’ városok szavazati joga 
úgy ütne ki, hogy e’ miatt az alkotványosság és szabadság 
szenvedne,nagyobb lenne a’ baj,mivel többé nem a’ törvény- 
hozás de forradalom segíthetne csak a’ bajon, pedig szóló 
békés átalakulást kíván. Kéri tehát Borsod követét, hogy vagy 
ne különítse el az országos és községi qualiűcaliókat, vagy 
a’ kérdést úgy állítsa hogy amaz ez által rövidséget ne szen
vedjen.— Még Veszprém köveiéhez van néhány szava, ki az 
indirect választás mellett pártolólag szólott. Azt mondá kö
vet ur, direct választás azért lehetlen, mert nagy tömeg u- 
tasitást nem adhatna. Erre a’ megyei gyakorlattal felelhetne: 
de mást mond.E’választványi munkában az utasításadási jog
ról szó sincs,’s pedig nem feledségből, hanem mert e’ ja
vaslat készitőjimeggyőződtek arról, hogy bár régibb időkben 
az utasítások hasznosak leheltek, jelenben a’ reformra csak 
ártalmasak lehelnek. .Az utasítás nélküli követ elveket képvi
sel, a’ felelősségi személyét éri, ’s a’ garantia becsületessé
gében fekszik: mig az utasított felelősséggel nem tartozik a’ 
küldők változó öszszealakulásai miatt. Küldőit jelen orsz.- 
gyülés meggyőzhette volna az utasítások haszonvehetlensé- 
géről.— Rómára is hivatkozott érd. köv. ur, hogy olt is di
vatozott az indirect választás. Szóló minderről eddig semmit 
sem tudott; de még e’ példa daczára iscsak a’ directmellelt 
marad. Ettől követ ur harmadik argumentuma sem mozdítja 
el, melly szerint hazánkban egykor a’nemesség maga ülvén 
öszsze a’ Rákoson, most azonban a’ nép az itt ülő képviselők 
által indirecte gyakorolja törvényhozási befolyását.Ez sokat, 
ép azért semmit sem próbál. Mert ha honunknak minden né
pe, magyar, tót, oláh, német ’stb. mindegyült akarna tanács
kozni, akkor még apnál nagyobb terem sem volna elég, mint 
mellyel a’ moszka czár bir, hol egész ezred lovasság exer- 
cirozhat némellyek szerint. Különben arról van szó, hogy az 
ide küldendő követ a’nép által egyenesen választassék, nem 
pedig választott választók állal. —  Mindezeknélfogva szóló 
az egyenes választást kívánja, ’s mivel a’ qualiűcatiókba ha
zánk helyzete belé sodrá, a’ legalacsonyabb qualificalióhoz 
járuland, kötelességének érezvén annyi jogot menteni meg a’ 
nép számára, mennyi megmenthető.

K u b i c z a  (Trencsénym.) Méltányolja ugyan Borsod 
érdemes követének törekvéseit a’ jogegyenlőség terén; de 
küldőji utasításánál fogva vele egyértelemben nem lehet,bár 
egyedileg, valahányszor jogkilerjesztésről van szó, nézetei
hez mindig örömest járul. — Hoszszabb fejtegetés után, mit 
a’ városi ügy tárgyalásánál uralkodó z s i b a j  miatt nem ért—

I heténk m eg— végre a’ kerületi jegyzőt pártolá, és küldőji 
utasítása nyomán a’ qualificaliora nézve némi módositványt 
ajánlott, egyébiránt az egyenes választás mellett nyilatkozván.

Ló n y a y  (Bereg) Ámbár Borsod érd. követének in
dítványát nem fogadhatja e l , még is üdvözli őt e’ té ren , 
mert két olly hatalmas elvet mondott ki, mellyeknek jövőjük 
van. Hogy t. i. a’ községi rendszer az egyedi szabadság biz
tosítéka, más részről az országos szabadságé a’ nagyobb 
qúaliűcatiótól függ. Ha e’ két hatalmas elv többséget nem 
nyerhet is még most, vigasztalhatja magát érdemes követ az
zal, hogy elveinek hatása volt és jövőre megtermik gyümöl
cseiket. A’ városok rendezését munkába mind a’ múlt, mind 
a’ jelen törvényhozás azért vevék, hogy anomalicus helyze
tükből kiemelkedve országgyűlési szavazatuk valóság legyen, 
Borsod érdemes követe pedig egyúttal a’ községi szabadsá
got is biztosítani szándékozik. Jelen körülményinkben azon
ban ez nem létesihető az országgyűlésen,ha a’ múlt ország- 
gyűlési tapasztalást használva, az akkori megállapodást el- 

I vetni nem akarjuk. Csak egy hibát vön észre a’ borsodi in
dítványban , hogy a’ népképviseleti rendszert akkor akará 
behozni, midőn municipiumok vannak még. Egyébiránt 
szóló is direct választást akar. —  T o r m á s s y  Békés köv. 
A’ válaszlványban egyike volt azoknak, kik a’ községi és or
szágos qualificatiót egymástól elválasztatni akarak, nehogy 
együtt lévén vagy a’ községi élet szenvedjen rövidséget,vagy 
az országos érdek a’ községibe olvadjon át. E’ kivánalától el
ültetett. Most azonban természetesen következetességből is 
Borsod ajánlott módositványát pártolja, mert nem pártolnia 
lehetlen, ha tekintetbe veszik, mit Borsod követe javaslata 
támogatására felhozott. Azok a’ jog—philosophiából és tör
ténetből merilvék.Ezt ha okulni akarunk,nem mellőzhetjük.E’ 
javaslattól a’ direct választást elszakasztani nem lehet, mert a’ 
qualificatio ettől függ: és ha bizonyossá tétetett, a’ magasb 
censustól sem fog irtózni. Kik a’ direct választást czélul íü- 
zék ki, az eszközöket is akarniok kell, és akkor a’ borsodi 
módositványt, bár uj, nincs félteni oka. A’ qualiűcatió iránti 
véleményét akkorra tartja főn, ha előbb a’ választás millyen- 
sége elhatároztatván, az ex professo tárgyaltatni fog.
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K o s s u t h .  Követtársa megyéje nézeteit kimondván , 
csak némelly itt mondottakra teend észrevételeket. Eszter
gami káptalan köveiének sok mondandója volna, de mivel 
nincs jelen, máskorra halasztja azokat, csak némellyekre fe
lel. Arra, hogy a’ személyt alapul nem kell venni, szóló múlt
kor megjegyzé már, miként a’ világon nincs példa,hol ellen
kező tanúsíttatnék, mire az érdemes követ viszonzá, hogy 
Manchester szavazatot azért kapott, mert független érdekek 
képviseltethetének ot t ; szóló szerint azonban bár mennyi 
vagyon lett volna is ott öszszehalmozva, népesség nélkül so
ha szavazathoz nem ju ta ’ város. Országos voksról lévén szó, 
sehol sem mondatik az, hogy ennyi meg ennyi népségkap egy 
képviselőt,hanem a’ népesség arányához képest az országot 
választó kerületekre osztják’s ezekben a’ törvény által meg
szabott qualiücatióval bírók választanak. —  Szabadka kö
vete fél kimondani, hogy a’ városi választás democratiai a- 
lapra fektéltelik: szóló nyíltan bevallja, hogy ez irányban kí
vánja a’kérdés megoldatását,de e’ szó k i r á l y i  város maga 
lehetlenné teszi annak teljes kivitelét.—  Némellyek úgy állít
ják elő a’ városi kérdést, hogy mivel popu lárisábó l vesz
tett,még ez országgyűlésen megkell oldani.—  Hogy a’ kér
dés veszteit popu lárisábó l, természetes, mert az agitalio 
teréről leszorittatott, ’s most már az általányosságokon át
esvén, a’ részletek fölött higgadtabban foly a’ vita. Egyébi
ránt szóló nem akarja a’ kormánynyal tudatni, mintha rní e’ 
kérdés megoldását siettetni akarnék, mert akkor, mivel neki 
is van érdeke a’ kérdésben, oda viszi a’ dolgot, hogy a’ mun
kában nem sok köszönet leend. Ö is teljes erejéből igyekszik 
siettetni e’ kérdés megoldatását,de nem  mi n d e n  á r o n ,  
mert vannak elvek, mellyeket semmiért és soha föl nem ad. 
lllyenek: az egyenes választás, tanácskozási nyilyányosság ’s 
administrativ tisztviselők periodicus választása. Ha ezekmeg- 
tagadtatnának, inkább ne legyen coordinalio. E’ kérdés rég 
megoldatott,ha parlafrientaris kormányunk van, mert a’ prin
cípiumok fölött tisztában lévén a’ kormánynyal, nem kellene 
az alkura hagyogatni sokat. A’ dignastiának is érdekében áll 
e ’ parlamentaris forma,ha a’ reformok létesítése szándoká- 
ban van;,az itt ülő minister által tisztába hozatván az elvet,—  
a’kérdés könnyen megoldatnék. •—  Készéről nem kívánna 
census nélküli qualiücatiól lélesilhetlensége miatt,hanem olly 
censust, melly nem gátoljam’ jogkiterjesztést. Szóló ha nem 
királyi városokról volna szó, ha nem kellene privilegium-le- 
velekkel küzdeni, akkor a’ radicalis reformot követné, ’s ha 
hatalmában állana, hogy mint az óriás vállára hágó törpe 
tovább lát az óriásnál,igyekeznék túlszárnyalni a’nemzeteket, 
(mellyek bár fúrták faragták az alkolványokat,de a’ nép mas- 
sájáról megfeledkeztek,’s rósz jósló legyen b á r, de meg
győződése szerint e’ proletarius népségrázza meg egykoron 
a ’világot.) De hisz k i r á l y  i városok rendezése fekszik előt
tünk ’s nem a’ jelen magyar országgyűlés föladata segíteni 
a ’ proletarius népségen a’ radicalismussal. — Borsod köve
téhez fordulva, szóló nem érez olly bölcseséget magában, 
hogy uj slalustheoriákat teremthessen, de hoszszasgondol
kozás után arra jutott, miként a’ szabadság nem rendszerek
től függ. Magyarország fordulati pontját némellyek szerint,a’ 
centrálisaimnak a’ municipalitas ellenében fejlő ereje teszí. 
Ha viszszatekinl a’ múltba, a’ történetből azt abstrahálja,hogy 
az ó korban a’ status volt minden az egyediség semmi, most 
megint a’ képviseletnél fogva az egyediségek emelkednek a’ 
status fölé. Szóló szabadság eszményének nem tartja a’fran- 
czia alkotványt, mert hisz a’ szükebbb körű embernek is kell 
szabadság: éschimaera azon szabadság, hogy néhány 100 
ember öszszejön ’s egy miniszterrel alkuszik. Neki a’község 
ideája mindennél drágább. Az kell a’szabadsághoz, hogy a’ 
községi életnek is legyen személyessége , mert különben az 
emberek puszta eszméket imádnának csak szabadság gyanánt 
Ő a’ községi rendszert a’parlamentaris kormánynyal megfé- 
rőnektartja,’shi?zi,hogya’ parlamentnek épen a’ községek 
morális individualitása kölcsönzi azon erőt, mellyel a’franczi- 
ákénem bir. Ó tehát a’ választók között különbséget nem ki- 
ván, hanem a’ választványi javaslatot, mert ott a’ képviselő 
választás a’ municipiumokkal van öszszeolvaszlva, fogadja el.
•— Kérjük meg tehátBorsodkövetét, hogyjavaslatát későb
bi stádiumra halaszsza. — Egyébiránt ne oszoljék el a’ táb
la legalább a’ választás kérdésére határozat nélkül, de fo
gadják el egyhangúlag az egyenes választást, ’s nyújtsa meg 
a’ másik párt is a’ támaszt, hogy a’ kormány láthassa, míké- 
pen a’ választás elve fölött a’ magyar országgyűléssel alkud
ni nem lehet. (Elnök végzésül kimondja az egyenes válasz
tást, bár még sokan szólni kívánnak a’tárgyhoz)Ezzel az ülés 
V/?, órakor eloszlott.

Február I9kén58ik  kerül, ülés; e In  ö k ö  k:Papszász 
és Hunkár, j e g y z ő :  Szentkirályi M. t á r g y :  városi ügy. 
Kende (Szalmái-m,) Küldőji a’közvetelt választást kívánják, 
mert a’ nagy népszámtól irtózik, mivel a’ proletarius nép leg
könnyebben megvesztegethető, mint kiknél semmi értelem 
nincsen. De a’közvetett választás mellett szól az eddigi szo
kás js, melly csendes gyakorlat lévén a’ czélnak legjobban 
m egfelel, m ellyet mint hiszi— hogy a’ város a’ 3 éves me

gyei zajos gyakorlattal nem cserélne föl. A’sok választó tehát 
háboritná a’város nyugalmát ’s a’személy-és vagyonbátor- 
ságot, de meg mert az intelligenlia sem található föl a’ so
kaságnál : —  azért az e’ nézetektől csak kevésben különbö
ző b o r s o d i m ó d o s i t v á n y t  p á r t o Í ja.  (Vidám ka- 
czaj a’ követi tábla részéről.) K o l l e r  (Pest v. követe.) 
A’ censusról történetileg értekezvén, fölhozá Rómát ,  hogy 
miután NumaPomp. a’ népet tribusokra ’sat. osztályozván bi
zonyosvagyoni qualificatiókat alapított, kezdett világnagy
ságra emelkedni a’ város. A’ múlt országgyűlési megállapo
dásnál marad, kikötvén az egyenes választást. B a b a r -  
czy Csongrádköv. A’ királyi városok rendezésénél legfon
tosabb kérdés a’ qualiücatio. Ettől föltételezletik a ’ válasz
tás függetlensége, ettől hogy a’választás illő rendben men
jen véghez. Leginkább az föladata tehát a’ törvényhozásnak, 
hogy az e’ miatt fölmerülő aggodalmakat oszlassa el. Mivel 
pedig nem udni bizonyosan a ’ rendelkezés állal keletkezen
dőválasztók számát: úgy vél legezélszerübben intézkedni, 
hogy e’ készületi munka következtében egykor inkább tágí
tani kelljen, mint megszoritni utóbb a’nagy szám miatt a’ vá
lasztási jogokat. Eloszlatandó mind azoknak aggodalma, kik 
a’ választók csekélységénél fogva, a’ választás függetlensé
gét veszélyeztetve látják,mind azoké, kik attól tartanak, hogy 
a’ számos választó mellett a’ rend szenvedend csorbulást. 
Az előbbiek aggodalmát úgy lehetne megszüntetni, ha egy 
minimum állapíttatnék meg, az utóbbiakét pedig maximum 
meghatározása által. A’ maximum megállapítása igazságta
lannak látszik, hogy a’ hasonló qualiücatióval biró a’ válasz
tásból kizárassék: inig a’ minimum meghalárzása legalkal- 
masb arra, hogy a’ választás függetlenségeföntarlassék; mert 
ha valahol qualificatiónáí lögvást a’ minimum állal határzott 
szám ki nem telnék, a’ lüggetlenség föntarlása végett, a’ tör
vényben megállapított qualificatióhoz legközelebb állókból 
kiegészíthető a’ minimum, ’s ezzel egyszersmind azok ag
godalmáéi leszen oszlatva,kik a’ nagy számtól félve a’ kellő 
rend háboriltatásától tartottak.— Borsod módositványának 
alapeszméje, hogy különböztessék meg az országos választó 
a’ községitől—  igaz: de indítványához még sem járulhat 
következő okokból: l )  mert a’ községi választáshoz kisebb 
censust kíván, mint az országoshoz; 2) mivel a’ községi vá
lasztók száma nagyobb lévén az országosnál —  a’választás 
nagy rendetlenséget idéz elé, mert a’számos kenyerétől fosz
tandó tisztviselő, és némelly a’ tisztviselői biztos életre ahitó 
egyed pártoskodása sokkal veszélyesb, mint midőn egyetlen 
követ, nemvalami biztos életre, hanem csak megkülönböz
tetésre, jelöltetik ki. 3) mert e’ rendelkezés castákat alkotván 
a’polgárok közötti gyülölséget megörökíti. Visszatér a’ 38 
§ra, mellyetmég bevégzetlűl nem tekint,mellyszerint a’ nagy, 
közép és kis városok osztályozva lévén,a’szám tekintetika’kép- 
viselet alapjául, ó b á r a’ személyt nem kivánjamellőzni, de 
a’ qualificatióra nézve nem tartja mindennek, sőt ezt teszik 
maguk is, kik a’ személyhez még külön vagyoni qualiücaliót 
is akarnak. Szerinte legtanácsosbnak vélné, ha a’ classisok 
szerint megnevezett városok n é p e s s é g -  e m 1 it  é s n é 1— 
k ül qualiücáitatnának. —  Egyébiránt az egyenes vagy köz
vetett választás eldöntését akarja, ’s Pestrn. köv. ellenében 
megjegyzi, hogy részéről egyenesválasztástkiván nagy qua- 
liücatio mellett. P ap  sz ás z, elnök: A’ kérdéseket megkü
lönböztetve, legelőbb az volna eldöntendő: vájjon akarják é 
a’ direct választást ? Többen „e 1 f o g a d j u k“ —  kiált
ják, másokmég szólni akarnak. J a g a s i c s, (esztergám m.) 
Küldőji az indirect választást pártolják;különben Csongrád- 
dal egyetért, H á z m á n F. (Buda v.) Midőn a’ választási kér
dés e’ munkában elinléztetik, nemcsak a’ kir. városokra, de 
az összes nemzet jövőjére ható kérdés döntetik el; szóló Bor
sod ajánlott módositványát nem fogadhatja el, mert a’ válasz
tásnál nem az a’főczél, hogy a’jog terjesztessék,hanem hogy 
a’ riasztásnak kellő eredvénye lehessen. A’ különbségnek 
Országos és községi választó között philosophiai alapja nin
csen, mert szóló szerint ki községi tisztviselő-választásra 
képes, az a’ követ-választásra is elég észszel birand. Komá
rom követe előadásával sem foghat kezet, mintha a’ községi 
rendezés a’ parlamentaris élet fejlesztése miatt halasztást tű r
hetne. Szóló nagyon is fontosnak tartja, hogy a’ községi ü - 
gyek a’ község általin'éztessenek el, ép olly fontosnak, mint 
a’ követtábla erősittelését. —  Először mindenesetre a’diuect 
v. indirect vállasztás döntendő el.

S o m s i c s  (Baranya). A’ múlt országgyűlési qualifi— 
catio fölötti vitákból meggyőződtek már a’ karok és rendek, 
miként a’ választási szélsőségeken a’ haza boldogsága nem 
alapszik, hanem azon, hogy független és értelmes egyedek 
folyjanak a’ választásba. Tegnap azonban a’ census nélküli 
választók mellett apológiát tartottak, mellyet szó nélkül nem 
hagyhat.— Nem akarj a vitatni: a’ polgári hivatásbani eljárás 
j ogé  vagy kötelesség? csak annyi ^izonyos, hogy ha jo g , 
arra a’ status garantiát, hapedig kötelesség,képességet igé
nyelhet. Mondatott: minél nagyobb tömegből áll a’ választó 
testület, annál nehezebb a’ megvesztegetés. Ó ellenkezőt ál
lít, mert a’ nagy tömegben sok lévén a’ vagyontalan , annál

könnyebb a’ megvesztegetés, de nem állítja, hogy tehát a’ 
kevesebb választó megvesztegethető ne legyen, csak azt,mi
képen az által vettetik gát a’ megvesztegetésnek, ha minél 
függetlenebb, értelmesb egyediségek képezik a’ választókat 
és azt, hogy e’ garantiák nem a’ tömegnél, de mindig a’ pol- 
gárokjkisebb részénél találtathatott föl.Tehátkoránsema’nép- 
számban fekszik a’ garantia, i gyha j og a’ választói befolyás, 
a’jogot kiterjeszteni nem épen szükséges. És ha kötelesség 
a’ választás, nincsenek é olly kötelességei a’ választónak, 
mellyek véghezvitelére csak vagyonos ember bir képesség
gel ? És e’ szerint a’ nagy tömeg sem elég garantiát nem 
nyújt, sem elég képességgel nem bir a’ választás sikerére. 
Tudja szóló azt is, miszerint a’ privilegialis, monopolizált jog, 
minő a’ születési,sem bir ezen kellékekkel: ép azért a’ közép 
u ta ’ legüdvösebb, minélfogva a’ népszám, mint legjelesebb 
factor tekintetbe vétetvén a’ független értelmes egyediségek, 
mitvagyon és szellemiség nyújtanak, ruházandók föl válasz
tási képességgel. —  Igaza volt Pest követének, midőn azt jó 
sold, hogy a’ proletarius tömeg rázza meg egykor Europa 
alkolvány-oszlopait, de hogyan alkalmazhalá ezt ide, midőn 
politikai jogok terjesztéséről van szó, megfognia lehellen. 
Szóló tudja, hogy a’ proletarius tömeg, csak napi hasznát e- 
légitsék ki, mindenkor és bárki által eszközül használható : 
tartja azt is, miként e’ tömeget politikai jogokkal kielégíteni 
nem lehet; mert míg az embernek anyagi szükségei kielégít
ve nincsenek, a’ szellemiekkel épen nem törődik. Igaz, a’ 
proletarius tömeg dönté meg Görögországot, Kómát, ’s az 
európai öreg statusok fölött Damocles kardjaként függ: de 
azért e’vész elháritásanem politikai jogok terjesztésében áll, 
hanem a’ munka- és szigorú rendőrségben. Csak ez tartja 
féken a’ prolelariusi néplömeget.—  És szóló azért kíván a - 
nyagi qualificatiókat, mert tudja, hogy a’ status érdekét csak 
illy polgárok ótalmazandják meg’s ezek fognak,nem pedig a’ 
prolelariusi tömeg a’haza veszedelmévelszembe nézni ’s el
lene erős fegyverrel föllépni. Nem feledi soha azon franczia- 
országi scenát, midőn Párizs utczáin a’ proletarius néptömeg 
fölzendült, és a’ national garde békén nézte a’ tusát, de mi
helyt a’ zavargók a’bollok feltörését kezdők meg’s fosztogaták 
a ’ polgárok vagyonát: azonnal fegyverhez nyúlta’ gárda, 
miért ? mert qualiíicált polgárokból állott, kik nem lürhe- 
téka’ vagyonosok rongáltatását.— Pest követe fölhozá, mi- 
kint a’ régi statusok az,egyedet absorbeálták4, mig a’ mai 
censlralisált alkolványokban az egyediségek absorbeálják 
a’ statust. Ezt a’ franczia kamrákban Guizot mondá, midőn 
conservativ politikáját védelmezé, melly szerint az egyedi
ségek is fölhasználtatnak a’ forradalmi constilulioban , mig 
a’ császárság ideje alatt azok a’ statusban elenyésztek. Ha 
ezt Pest igy é r té : örömest kezet fog vele.— Végül a’ direct 
szavazást szóló is szavazat nélkül kívánja elfogadtatni, csak 
hogy minélelőbb mondassák ki, m erta’qualiücatio minősége 
attól függend. Néhányan utasításaikat adák elő, ’s az elnök 
fölszólitá a’ rendeket, kimondhatja é többségül a’ direct vá
lasztást. S e n t k i r á l y i  M. Ha elfogadják a’ direct válasz
tást, aztán szavazni lehet a’ borsodi módositvány fölött. Sz e 
m e r e  B e r t a l a n .  Módositványa mellett fölszólalni nem 
akar, mert támogatásra nem szorul, vagy nem volna e’ te
remben szabadság. Indítványa elveit megtámadni ha lehet is, 
de megdönteni nem, mert annak alapos igazsága rendület
len. Méltányolni tudja azon körülményt, hogy többnyire a’ 
múlt országgyűlési megállapodásra vannak, m in ta’ küldők 
előtt isméretes munkára, ez utasítások adva: ép e’ méltány
lásnál fogva, nem akarná követ urakat azon helyzetbe hozni, 
hogy melly elvet helyesnek ismertek, szavazás által ellene 
nyilatkozzanak; azért indítványát visszavonja. (Folyt.)

E lő  le g  es. A’ febr. 23kán tartott kerületi ülésben a’ 
város-rendezési munkálat tárgyalása folytaltatván a’ szerke
zet helyett a’ borsodi módositvány fogadtatott el, melly sze
rint kisvárosokban a’képviselők minimuma 30 , középváros
ban 82, ’s nagyvárosban 157re tétetett, ’seként a’ lakosok 
számához úgy emelkedik, hogy az eredeti képviselőkhez 200 , 
’s illetőleg400 , és 800 lakos után adatik egy képviselő. A’ 
felelősségnek megközelíthetése tekintetéből megállapittatott 
hogy a’ tanácsnak kevesebbségben maradt tagjai külön sza
vazataikat jegyzőkönyvbe igtathatják. Az elnök a’ gyűlést —  
ha a’ tanácskozás valamelly tárgy fölöltbe nem fejeztetett,—  
csak a’ többség megegyezésével oszlathatja el. A’ tanácsko
zási csendet illetőleg Zala követe indilványozá: hogy az elnök 
csak akkor vezettethesse ki a’ csendbontókat, ha abban a’ta- 
nácskozók többsége megegyezik; ezt Somogy másod követe 
kielégítőnek csak úgy találta, ha egyszersmind elhatározta- 
tik, hogy a’ hallgatóság kirekesztése után a’ tanácskozás to
vább lolytatása a’ tagok többségének elhatárzásától függjön, 
nehogy a’ rendbontás mesterségesen idéztetvén elő a’ hall
gatóság kiszorítása a’ nyilványosság mellőzésének szándé
kolt kifolyása legyen; és ezen módosítás Borsodnak azon hoz
záadásával, hogy —  a’ hallgatóságnak a’ tanácskozás folya
mát háborgatni nem szabad, elfogadtatott.

A’ febr. 24kei kerületi ülésben a’ szavazásrul szóló 74 
szakasz Szemere B. javaslatára következőleg módosittatott:
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„a ’ szavazatok a’ szólók szerint vétetnek számba; általányos 
szavazás csak a’ tárgy teljes megvitatása után, és csak azon 
esetben történik, lia a’ szólók egyenlő két részre oszolván 
másképen a’ többség ki nem tudathatnék, vagy ha azt a’ ta
gok közül hárman kívánják.

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G O K .
Zeniplénymegye. (Folytatása.) 8) R ö v i d l e g e s  

viszszahelyezési t á r g y a k b a n  eddig e’ megyében ollyan 
szokás vo lt, —  hogy folyamodásában megnevezte a’ fel
peres, —  kit kérne helyettes a l i s p á n n a k  kirendeltet
ni, ezen szokás aztán oda ütött ki, hogy a’ felperes azt nyer
te ki birájának, a’ kit kívánt, de meg azt is mutatta az ered- 
vény, hogy többnyire minden viszszahelyezésben két három 
táblabiró között forgott ezen helyettes alispánkodás, jöven
dőre ezen szokás megszüntetett, és a’ folyamodó köteles lesz 
folyamodványát előbb mindkét alispánnak bemutatni, ’s csak 
akkor fog a’ közgyűlés helyettest kiküldeni, hamind két alis
pán rá jegyezte a’ folyamodásra akadályoztatását, és akkor is 
leginkább a’ főszolgabirák fognak alkalmaztatni. Ezen hatá
rozást öszszevetvén a’ szolgabirói hivatalt elhalmozó mind
untalanpanaszolt terhekkel, némi következetlenségre bukkan 
a’ gondolkozó. —

9) Egy kis próbára volt kitéve szabadelvűségünk ap- 
petitusa: Debreczen sz. k. város nemzetes elöljárósága u- 
gyan is, bizonyos vasútra nézve tett ajánlatát tudató levelé
ben, kedves barátjának nevezte a’ tekintetes vármegyét,’s a’ 
nagyságos és tekintetes rendeket önöknek, és lón nyöször
gés, mintha mondták volna némellyek, ho hó nemzetes u- 
raimék! azért, hogy mi beszélünk, de nem úgy érezünk, csak 
hátrább civis uraiméknak! ? ! . —

10) Egy nem nemes ügyvéd, védlettje próbalevelét—  
melly az .ellenfél által hamisnak kiáltatott —  az eljáró szol— 
gabirónak kiadni nem akarván, és a’ szolgabirói jelentés né- 
melly részit a’ közgyűlésben hazugságnak mondván, mit u- 
gyancsak némellyek hallottanak: majd vasba veretett és zára
tott,pedig épen az úgynevezett szegény legények mostani el
nöke inditványára. És míg a’ szabadelvű párt kebléből alig 
emelkedett védelmére egykét méltányos pártfogás, a’ hig
gadt mérsékletit elnökség ’s teltekben sokkal következetesb 
’s méltányosb mérséki párttapasztalásban őszült tagjai vitték 
a’ dolgot oda, hogy audiatur et altera pars: Eként ügyészi ke
reset határoztatok az ügyvéd ellen, ki lehet ugyan vétkes, de 
lehet ártatlan is, ésigy midőn hasonló esetben előre valaki
vel úgy bántak volna, vagy bánhatnának jövendőben, a’ mint 
itt sürgettetek, ’s hírében nevében megöletnék, mi kárpótlá
sa lenne az ártatlannak? A’ mit akartok,hogy az emberek cse
lekedjenek tiveletek, ti is azt cselekedjétek azokkal. Ezen ha
misnak állított levél története öszszefüggésben áll bizonyos 
gyanított súlyos vétek elkövetésével. Szomszéd Ungmegyéből 
ide Tályára házasodott kevéssel ez előtt közkedvességben ’s az 
alispáni székhez igen közel állott úri ember, jó pénzért bi
zonyos agg özvegyet vett feleségül,’s nem várhatva gazdag
ság és minden mellékes kényelem ölén is az őt híven szeret
te becsületes nő természetes halálát, a’házibarát orvossal lé
pett szövetségre, ’s méreggel lön kivégezve a’ jó nő. Illy or- 
vo si rendelvényekérttermészetesen gazdagon kellett fizetni, 
’s abban nem is volt fogyatkozás. Az aggnőtől megszabadult 
férj aztán elkezdé vesztegetni a’ színlelt szerelem éskedvel- 
tetéssel magának hagyományoztatok tőkepénzeket és java
kat, ’s csak hamar tulesósógre hajolván a’ száz ezres ur ál- 
lapotja, hogy hitelezőit kijátszodja ’s magának titkosan biz
tosítson valamit, ismét a’ házibarát orvosra lön szükség, ós 
készült hamis kötelezvény-átadás, és minden.—  Ámde a’ sok 
rossz tulajdon mellett isjó hiszemü ur, nem gondolt a’ példa
beszédre, miszerint kötve kell hinni a’ komának, és biztosit- 
ványt nem vett az orvostól, és ez a’ hamis kerekedvényü át

adást igazán megtartotta, és lett a’ házibarátok és czimbo- 
rák közt rettenetes gyülölség, a’ sántikáló büntetés nyomozá 
a’ vétkeseket híven ’s most törvényszéki tárgyalás vár mind
kettőre ’s kik pár évvel ezelőtt rangban és fényözönben tom
boltak, most elzárva, kenyéren és vizen várják az ítéletet.

(Folyt köv.)

K Ü L F Ö L D .
OLASZORSZÁG.A’szardiniai alkolvány alapjai köv: l.cz. 

A’ kath. ap. római vallás egyedüli statusvallás. A’ többi fen- 
álló isteni szolgálat törvényesen töretik. 2. ez. A’ király sze
mélye szent és sérthetetlen. 3. ez. Egyedül a’ királyt illeti a’ 
végrehajtási hatalom. Ő a’ statusfőnök. Ő parancsol az Ösz- 
szes szárazföldi ’s tengeri haderő fölött, üzen háborút ’s köt 
szerződéseket béke, szövetség és kereskedés iránt, kinevez 
valamennyi hivatalra ’s osztja a’ szükséges parancsokat a’ 
törvények végrehajtását illetőleg,a’ nélkül, hogy felfüggeszt
hetné megtartatásukat vagy feloldhatna alólok. 4. ez. Egye
dül a’ király erősiti meg ’s hirdetteti ki a’ törvényeket. 5. ez. 
Az egész igazságkiszolgáltatás a’ királytól ered ’s az ő nevé
ben kezeltetik. Ő kegyelmezhet ’s megváltoztathatja a’ bün
tetéseket. 6. ez. A’ törvényhozó hatalmat a’ király ’s két kam
ra együtt gyakorolja. 7. ez. Az első kamra király által holtig'— 
lan nevezett tagokból áll: második egy a’ még határozandó 
census alapján választható lesz. 8. ez. A’törvény-előterjesz- 
tés (kezdeményezési jog) a’ királyt ’s mindegyik kamrát il
letendő Azonban minden adóztatási törvény legelői a’ vá
lasztó kamra ebbe fog terjesztetni. 9. ez. A’ kir. évenkint hi
vatja a’ kél kamrát öszsze; ő halasztja el az üléseket ’s a’ vá
lasztó kamrát eloszlathatja, de ezen esetben egy másikat hi
vat öszsze négy hónap alatt. 10 ez. Semmiféle adót nem le
het kivetni vagy megszüntetni a’ kamrák tárgyalása ’s király 
megerősítése nélkül, l l . cz .  A’ sajtó szabad lesz, mindazál- 
lal viszszaható törvények alá vetve. 12. ez. A’ személyes sza
badság biztosiltatik. 13. A’ bírák, kivéve a’ parancs által 
rendelteket, letétethetlenek lesznek, miután hivatalaikat egy 
még meghatározandó időn keresztül gyakorolták. 14. ez. fen- 
tartja magának a’ király a’ községi katonaság-felállítást, melly 
is egy még meghatározandó adómennyiséget fizető szemé
lyekből álland. Ez az igazgató hatóságok ’s belügyi minisz
terség parancsinak lesz alávettetve. A’király azt azon helye
ken, hol szükségesnek lartanöja, fölfüggeszteni vagy elosz
latni foghatja.—  Ezenkívül ig'értetik, hogy a’ só ára f. észt. 
jul. ljétől kilogrammjától 30 centesimora fog főleg a’ szegé
nyebb osztályok java tekintetéből, csökkentetni.

Nápolyban főleg egy jezuita atyalázasztá fel a’ legal
sóbb néposztályokat egy nyilványos predikáczio által, melly— 
ben jelenté a’ népnek, miszerint fel akarja őt világositni a’ 
legutóbbi események valódi jelentősége fölött. A’ nép és a- 
lak, az isméretes lazzaronik, kiket Nápolyban már eltűntek
nek tartottak, hirtelen nagy tömegekben jelentek meg mint 
károgó vészmadarak orkán előtt. .Rémitő kataszlrof fenyege
tőzők a’ Delcaretto barátai által felizgatott gyülevész részéről. 
Azonban a ’ jobbak csakhamar elnyomák a’ kitörni készülő 
vészt ’s több lazzaroni fogságra hurczoltatott —  A’ közbo
csánat újabb végzemény szerint egész I8 3 0 ig  terjed ’s va
lamennyi politikai vétkes vagy vádlott kegyelmet nyert. —  
Palermóban a’ forradalomhoz csatlakozott egyházi rendek 
közül különös említést érdemelnek a’ kapuczinus atyák. Köv. 
kiállással: „Viva Santa Rosalia! Viva Pio nono !“ álltak a’ 
„tisztes atyák“ a’ nép.soraiba ’s munkás részt vőnek a’ moz
galmakban.

Gerillában is újra meg újra lázongási jelek mutatkoztak. 
Főgyülhelya’ Carlo Felice színház előtti tér; febr. 6kán azon
ban magában a’ színházban történtek zajos jelenetek. Már 
kezdetén a’ dalműnek (Horatius és Curiatiusok Mercadante- 
íól) e’ kiáltásra: „ki a’ zászlókkal!“ földszint és a’ páholyok

ban háromszínü zászlók tűntek elő, mellyek is roppant öröm -  
mel üdvözöltettek. Később a’ közönség a’ nemzeti dalt kíván
ta az operai személyzettől hallani, melly alatt sok a’ napi 
eseményekre vonatkozó éljenkiállás vala hallható, midőn hir
telen az olasz fül előtt most annyira borzasztó kiáltás: „E v- 
viva 1’ Austria!“ hangzott fel. Erre iszonyú lárma támadt ’s 
a’ f e 1 k i á l t ó t ki akarták a’ színházból dobni. —  Csak 
nagy nehezen lehetett a’ zajt annyira lecsilapitni, hogy indí
tója ünnepélyesen kijelenthető, mikép félre lön értetve.Szin- 
házban és utczákon most mindenütt a’ háromszin lobog ’s 
háromszinü kokárda diszlik mindenki mellén.

Milanóban is naponkint aggasztóbbak a’ körülmények. 
A’ katonaság tovább tűrhetetlen helyzetben van. Gyermekek 
az utczán gúnyolják ’s a’ pinezérek megtagadák a’ szolgá
latot tőle, tudván, hogy erőszakhoz nem szabad nyúlnia. Öt
ven hölgy alakult egy társaságba, szükölködők fölsegéllésé- 
r e ’s ez egylet kebléből erednek hallomás szerint a’ napi pa
rancsok az egész forradalmi mozgalom számára. Febr. 6kán 
nagy népközönség gyűlt a’ székesegyházban öszsze háladás- 
ul a’ két Szicziliának adott jótéteményekért. Este a’ Scala 
színház zsúfolásig tömve volt; ezután kivilágítás akart lenni, 
de a’ felsőség által eltiltatott.

TÖRÖKORSZÁG. Resid pasa nagyvezér holtiglanidij- 
pótlékul 50 ezer piasztert nyer havonkint —  főleg azon ü- 
rügy tekintetéből, hogy az isméretes görög-török megha- 
sonlás kiegyenlittetett, mert különben a’ ki az ottani viszo
nyokat ismeri, őrizkednék Resid miniszterségének hoszszas 
életet jósolni. — Mivel nem ritkaság Törökországban, hogy 
a’ kegyeuezek épen bukásuk előtt még kitüntetés ’s ajándék
ban részesülnek. Azt is rebesgetik, hogy Resid pasa, az elle
nei folytonos cselszövények annál biztosb elhárítására, taná
csosnak tartotta versenyzőtársai egyikével, az előbb hatalmas 
Riza pasával, szorosabb Öszszeköttetésbe lépni, minek 
következtében a’ mostani kereskedelmi miniszter ismét sze- 
raszkierré fog neveztetni. Az epemirigy nagy előhaladást tesz, 
különösen Konstantinápoly környékén. A’perai lakosság ma
gasabb osztályából nemrég esett néhány áldozat ottan ismét 
nagy rettegést gerjesztett,— A’ rendkívüli küldöttül érkezett 
pápai követ számára a’ porta Pera vendéglőinek egyik legna
gyobbikát fogadta b é rb e ’s a’ fogadósnak havonkint 3 ezer 
pftot fizet a’ követnek adandó szállás és étkezésért. Mártöbb 
napig rendesen terűének reggeli ’s ebédre, mintha már jelen 
lenne a’ várt vendég. Ezen valódian keleti kitüntetés azon fé
nyes fogadás elismerése ’s viszonzásául történik, mellyet múlt 
eszt.a’porta követe,Sekib effendi, a’ pápai udvarnál tapasztalt.

K ü l f ö l d i  e l e g y .  A’ franczia követkamrai válasz- 
fölirat, 19 napi vitatkozás után, végre miniszteri szellemben ál
lapíttatott meg. A’ref.kérdés e’szerintmég igen korait A’ ref. 
lakoma tartatásaPárizs 12d. osztályában febr. 23ra volt hatá
rozva. A’kormány erővel szándékozik azt gátolni ’s már intéz
kedések is tétettek e’ végre. Csudálatos a’ hadsereg e’ rész
ben az ellenzék mellett,’s a’ nemzetőrség ellene nyilatkozott.
—  Montpensierherczegnő viselős. Szülni Spanyolországba 
menend, mert csali született spanyol lehet ottan trónörökös.
—  Heine Henrik, miután elmezavarodási baja ismét na- 
gyobbult, orvosok tanácsára Párizst odahagyja ’s vidékre 
távozik.A’paiermoi zendülési válaszlvány febr. 3kán kijelen
té, miszerint a’ fegyvert addig le nem rakják, mig a’szicziliai 
pai lament 1812 ’s 18 1 6ki alkotványszerint öszsze nem gyűl 
’s az alkolványkérdés fölött határoz. A’ nápolyi király február 
7kén újabb alkudozókat külde Szicziliába. —  Delcaretto volt 
nápolyi rendőrminiszter Marseilleben szállott ki.

Siegwart Müller, a’ hires luzerni conservativ ’s volt 
kormányfőnök, még folyvást Inspruckban tartózkodik —  né
hány kisérő társával ’s a’ jezuitákkal együtt.

Dunavizállás : Budán, 24én: 14 ' 4 "  6 "  az 0 fölött.

26ik szám.
f  C sőd s z a k á c s -á llo m á s ra .

A’ pesti nemzeti Casino részéről ezennel 
közhírré tétetik, hogy az intézetnél levő szakácsi 
állomás e’folyó év sz.Jakab napján megürülend- 
vén, azt elnyerni kívánók alulirt igazgatósághoz

É R T E S Í T Ő .
legfeljebb folyó észt. junius (első) napjáig fo
lyamodjanak, a’ hol is az állomással járó esztdei 
fizetésről ’s kötelezettségről bővebb értesítést 
nyerhetnek. Kelt Pesten február t9én 1848.

H aj n i k P á l ,
Casino igazgató által. 2-3

1848.

n.

58. Árverési hirdetvény.
Á nagymélt. magyar kir. udvari kincstár 

kegyes jóváhagyásából közhírré tétetik, hogy az 
1847ik esztdei diósgyőri urad. termésű 44hordó 
majorsági, és 238 hordó dézmaborok 1848. észt.

marliushó 3lik (harminczegyedik)napjánMis- 
kolczon a ’ k. kasznári lakban tartandó nyilvá
nyos árverés utján a’legtöbbet Ígérőknek kész
pénz-lefizetés mellett eladatni fognak. Kelt Mis- 
kolczon, január hó 31. 1818. 2 - 3

59. Á rv erési h ird e tés . : tárgyak f. észt. martius 13án (tizenharmadikán)
Néhai méltóságos és főtisztei, szalai báró és reá következő napokon Székesfehérváron lé- 

Barkóczy László, székesfej érvári püspök ur hát— tező püspöki lakban nyilványos árverés utján a’ 
ráhagyott tömegéhez tartozó különféle ingó ja- legtöbbet ígérőknek tüstinti készpénzfizetés mel- 
vak, jelesül: szelenczék, órák, tükrök, csillárok lelt el fognak adatni.
(Luster), képek, szőnyegek, kocsik, lovak, ló- j Venni szándékozók a’ nevezett helyen*reg- 
szerszámok, közönséges és aszuborok ’s egyéb'geli órákban megjelenésre hivatalosak. 2—3

fNéhai mélt. tolnai gróf Festetics János József ur [oldalagos örököseinek Pest sz. kir. vá 
ros határában, a’várostól alig félórányira kassai országúiban fekvő szép birtoka, meljy közönsé 
gesen R á k o s  n é v  alatt isméretes. 1848. észt., martins 23díii- rhn^nniiarmaaum nom-m 
szokott délelőtti órákban
gesen R á k o s  n é v  alatt Isméretes, 1848. észt. martius 23dik (huszonhármadig) napján, 

an a’ hely színén közárverés utján, fundus instructussal vagy a’nélkülfog
__ '__ / L-14 -1- - • '1 ' * * n*” ’ ---- - ‘ ' ‘ “
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eladatni. — E’birtok állománya 3 i7 378/ 2oo hold első osztályú szántóföld, 136ll63/  j 2oo hold leg
jobb minőségű rét, 2300VÍ2oo hold erdő, 2083/ j 20o hold konyhakert, 2 ,,86/ j20o hold szőlő,— 
tesz tehát az épületek területével együtt 79632% 20o holdat. Vannak rajta urasági lak, tiszták, 
cseléd lakok, gazdasági épületek, kovács-műhely, jól jövedelmező vendégfogadó ’s végre a z, 
egész birtokot keresztül hasitó szelíd vizű Rákos patakon egy négy kerekű és szintén jól jöve
delmező malom.—Bővebben értesülhetni Pesten hites ügyvéd Deák József (Üllői ut, gróf Károlyi 
házban) és Zsivora György (Servitatér, Sziklay házban) uraknál,—Pozsonyban: TóthLőrincz h. 
ü. urnái (Zöld téren, Lőrinczkapu mellett, 238.sz.) ’s Bécsben udvari ügyviselőBarlanghy László 
urnái (Dorotheergasm 115.) 1—3

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y .  —  Nyomalik T r  a t tn  e r - K  á r  o ly  i betűivel, uri-uleza 4 5 3 .  szám.

nyukat, mellybenmagukat kiképzettségök, raj- 
zolásbani ügyességük, mérnöki oklevelük ’s ed
digi magokviseletéről kellőleg igazolni tartoz
nak, legfeljebb folyó észt. martius 27dikeig(hu- 
szonhetedikeig) a  zombori kir. kincst. főigaz
gatóságnál nyújtsák be. 1—3



P E S T

csütörtök martins 2 kán

27ik Sióm 

1848.
Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T ársa lk od ó  pedig pénteken, mindegyik m;n,|pn í/Ikmi e '\e "v  ivén FlófÍ7Atha*.,f=T =; . 
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba va"'v kiilföl.li Jí. he ybe,n, a , sze.r~ 

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltctikmany0kÍa kiván'

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Kinevezések és előlépteté
sek. — O r s z á g g y ű l é s :  kerületi tanácskozások a’ városrendezési 
választványi munkálat, és gróf S z é c h e n y i  István közlekedések ren
dezéséről irt, ’s tárgyalás végett benyújtott munkája fölött; f ő r e n d i  
ü l é s :  üzenetek és válaszüzenetek f elolvasása , és hitelesítése; a’ ho
nosítási törvényjavalat érdekében. T ö r v é u y h a t ős á g o k: Zemplén 
megye közgyűlés (Folytatása). — A’ tiszaszabályozó társulat közgy. 
iránti jelentés.)

Kü l f ö l d .  (Olaszország, Oroszország ’s elegy.)
Ér t es í t ő.

MAGYARORSZÁG és ÉRDÉL Y.
K i n e v e z é s e k .  A’ nm. magy. kit*, udv. kamra a’ pesti k. 

sóhivatalnál ürességbejött ellenőri álIomásraGai szí erGyörgy 
bajai sóbeszedőt; — az újvidéki harminczadosi és sóbeszedői ti
res állomásra Á r v a y  József egyszersmind gazdasági ellenőrt; 
tovább a’ megürüli orsovai harminczadosságra P r e y s z l e r  
Ferencz helybeli első hivatal-írnokot, ’s végre az ürességbejött 
ungvári másodikbevevői ’s hivatalirnoksági állomásraF Losch 
Keresztély díjtalan igazgatósági gyakornokot érdemesité.

O R S Z ÁGGYŰL É S .
58d. K e r ü l e t i  ü l é s  (folytatása.) —  K e n d e. U- 

jabban is kívánná a’ borsodi módositványt. —  A s z t a l o s  
(Mármaros) Kérdésül azt kívánja kitüzetni: legyen é cen
sus vagy nem ? Ó megvallja, a’ census ellen van, —  mert 
az egyenlőségnek barátja, ’s a’ v á l a s z t á s i  jogot mind 
arra,k ia’városban lakik,kiterjeszteni oliajtja.Sz ént k i r á l y i  
M. Midőn a’ qualiücatio millyenségéről van szó, akkor fur
csának leli Mármaros követe kivánatát. Azonban e’ fölött is 
szavazhatnak, de miatta belé ereszkedhetnek a’ qualiücatio— 
ha: vájjon t. i. a’ lakásonkivül legyené egyéb qualiücatio.—  
Olvassa a’II. rész czimét ’s következetességből —  úgymond
—  most már a’ polgári község helyett városi községet kell 
tenni, miután a’ választói jog hasisa nem a’ polgárság. —  
Néhányan a’ kifejezést megtartatni akarják. Bóni s  véle- 
ményeszerint e’ § ideáját a’ ,választó és képviselő6 fejezik k.. 
É r t i  (Sopronyv.) A’ polgár név ezutánra is maradjon főn , 
mert a’negyedik rendet igys u t t o n b  an eltörleni nem lebe . 
Annál inkább is ragaszkodik a’ polgár névhez, mert küldőji 
a’ választói jog alapjaul a’ polgári jogot kívánják tekintetni. 
Bóni s :  Soprony követe előadására megjegyzi,miként a’ mi 
törvényhozás utján történik, az nincs s u t t o n b  an.  Különös
—  úgymond —  az, midőn a’ nemesség privilégiumairól volt 
szó, a’ városi részről democraticus irányról beszéltek: ime ! 
most is milly szépen tanúsítják a’democraticus tendentiát, 
midőn privilégiumaikhoz ragaszkodnak. E r 11. A’ sutton szó 
alatt nem alattomost értett, csak azt akará kifejezni, miként a’ 
polgári rendet itt m e l l é k e s e n  eltörleni nem lehet. Kö
vessék a’ rendek a’ szabad alkotványu Anglia példáját, hol 
szinte befogadott polgárok élhetnek választási jogokkal.—  
S z e n t k i r á l y i .  —  A’ befogadott a’ t e l e p e d é s  e s z 
m é j é b e n  foglaltatik már. S z e m e r e  Bertalan (Borsod) 
Megvallja, Soprony követének előadását ő sem hallgathatá 
boszankodás nélkül. Boszankodolt pedig azért, hogy a’ pol
gár nevet, mellyet a’üaza minden tagja magáénak vall, ki
zárólag egy kaszt számára akarná föntartani. Szóló szerint, 
ki az embertől a’ socialis életben az ember nevet megtagad
ná, a’ humanitás ellen vétkeznék; erkölcsi életben a’ keresz
tyén nevet megtagadni pogányság; úgy a’ polgár név a’ sta- 
tnsban az, mellyet senkitől hazaütlanság bűne nélkül megta
gadni nem lehet. Ki ezeket megtagadja , nem érdemli m eg, 
hogy e’neveket viselje. Az egyes osztályok elnevezése a’ sta
tusban mindig idegenségetszül: és azért minél inkább szét 
vagyunk szaggatva,annál inkább kell törekednünk azon, hogy 
legyen név, mellyben minden osztály öszszeolvadhasson. És 
e’ pév, civilizált nemzeteknél a’ p o l g á r .  Nem volté ártal
mas a’ statusra, hogy midőn a’ polgár nevet egy osztály bír
ta, azt a’ nemes, gróf magától viszszautasitotta, ’s inkább kí
vánta magát üres hangú czimeivel neveztetni? Tudja, hogy 
a’ városi követek, midőn e’ nevet magukévá akarják biztosí
tani, bizonyos rangvágyat árulnak el, hogy a’ néptől megkü
lönböztetve legyenek. Ez törpeség, midőn a’ haza minden üa 
e’ névben testvérül. És a’ városok nem is egyébért nem mon
danak le a’ névről, mint hogy kiváltságaikat megtarthassák. 
Ám tartsák meg, de e’ kiváltságok miatt nem követelhetik, 
hogy a’ polgár név is kiváltságaikhoz tartozzék. —  A’ ne
messég lemondva az adómentességről, igyekszik az osztály
zati különbségeknek, ’s ezek őreinek, a’kiváltságoknak, véget 
vetni, és a’városok még ezentúl is fen akarják tartani ki
váltságaikat még a’ n é v b e n  is. Egy külön osztály elne
vezése a’ statusnak mindig ártalmára van, valamint egy min
dent öszsze foglaló név többet tesz az egyenlőség elősegíté
sére minden törvénynél, mint eztFrancziaországban az egy
szerű „uram “ megszólítás bizonyítja. Szóló múlt országgyű
lésen ajánlámár, hogy legyen a’ polgár név azon hatvan e- 
zeré is, mellya’ városban lakik, de egyszersmind viszszaadjuk

azt az egész országnak, mint mellyel dicsőséggel vall magá
énak minden civilisált ember. És valamint a’ humanitás te
rén az ember, a’ vallásban a’ keresztyén nevet méltán kö
veteljük: úgy nem engedhetjük meg, hogy a’statusban egyet
len osztály bitorolja a’ polgár nevet, mert e’ név nagyobb, 
dicsőbb mindennévnél. (Harsogó éljen és tetszés a’ megyei 
követek részéről.) —  E’ beszéd után még csak Debreczeu és 
Pestváros követei kívánták küldőik utasítása nyomán a’ pol
gár nevet. — Ezek után Z o m b o r c s e v i c s  (Szabadka) 
következőleg nyilatkozott: Csodálja hogy midőn az egyenes 
választás olly egyhangúlag elfogadtatott, m osta’ p o l g á r  
néven kezdenek ingerült vitát. E’ név a’ civilisált világban 
többé nem technicus terminus,hogy általaegy osztály jelöl
tessék: dicsőség viselni mindenkinek, azért a’ városok örö
mest viszszaadják a’ hazának azt. Nem akarja hinni, hogy kik 
e’ névhez ragaszkodtak, valami nagy vágyból indultak volna 
ki: de ha úgy van is, igen sajnálja, hogy e’ specialitás gene- 
ralisáltatva az öszszes városi követi személyzet hibájává e- 
meltetik.Részéről megelégszik e’ §nál a’ „ v á l a s z t ó  és  
k é p v i s e l ő “ kifejezéssel: a’ polgár név pedig legyen a’ 
nemzet minden tagjáé. (É ljen!) R en g e y (Szeged köv.) 
A’ polgár név viselésétnemtagadhatván meg senkitől, ám
bár küldőji szinte ragaszkodának hozzá, de miután ettől már 
elüttetett, részéről a’ választó és képviselő kifejezéssel meg
elégszik. És igy a’ II. rész fejezetén csakugyan ez álland: ,,a’ 
választók és képviselőkről.“

S z e n t k i r á l y i  M olvassa a’ 39 §t, melly azokról szól, 
kik választók lehelnek. Fölvilágositásul az osztályzatra nézve 
—  úgymond jegyző ur —  a’ válaszlvány a’ múlt országgyűlési 
megállapodást és királyi propositiókhoz csatolt kormányi javas
latot vette tekintet alá. A’kormányiban 3 osztályzat van a’ vá
rosokra nézve, hogy például kis városban választó az lehet, ki 
200tó l300  forintig bir házat vagy telkei: a’választvány pedig 
a’ gradatiót egyenesen kimondá,hogy t.i. 8000 lakost meg nem 
haladó kis városban 200 forint a’ qualiíicatió, melly kis város
ban pedig húsz ezeret meg nem halad a’lakosszám, 300ft.A’qua- 
lifícaliónál is a’ választvány nem a választók lehető számára 
tekintett, hanem szinte á  2d. javaslat nyomán indult, mert ada
tai nem voltak. És ha valaki megtámadná azon okból e’ quali— 
ficatiókat, mivel tán fél, hogy azok mellett számos lesz a1 vá
lasztó; azt viszonozhatjuk neki: nyújtson hát adatokat, vájjon 
hány választó leend ? K u b i c z a (Trencsény) Küldőji e’ meg
különböztetéseket nem kívánják, és miután a’ beirt telek a’ tör
vényben áll, a’házat a’ szövegből, mint fölöslegest kihagyan- 
dónak véli. S o ms i c s. Alkudozási pontul a kormányi javaslati 
qualíücatiót ajánlja, P i u k o v i c s Bács köv. indítványozza, 
hogy a’ földes úri hatóság alatt levő városi ház- vagy telekbir
tokos ne zárassák ki a’ választók közöl, mert például Zombor- 
ban sok ollyan találtatik, ki jobbágyi földet is bir, ezek a’§ sze
rint igazságtalanul fosztalnának meg, habár qualificáltak is, a’ 
polgári jogok gyakorlatától, holott pedig e’ mű czélja nem a’ 
jogok megszorítása,sőt inkább kiterjesztése. Kéri tehát a’ ren
deket: hagyassák ki a’ § elejéből e’ szó „sem földes úri.“ B o- 
h u s  (Arad m. köv.) Azon szavakat, hogy választó ,,a’ t ö r 
v é n y e s e n  b e v e t t  v a l l á s o k  va l  a m el  1 yi k ét  kö 
v e t i , “ a szerkezeiből kihagyatní kívánja. Nem emancipatió- 
rul szólő,de mivel már az 1840: 29 megengedi a zsidónak, 
hogy a’ városban lakjék,igy az igazság azt hozza magával, hogy 
ha qualificatiója van, választó is lehessen. Többiben pártolja 
a’ szerkezetet. K o s s u t h .  Arad követe indítványára szorítko
zik észrevételeiben. Ha jól ismeri a’ kk. és rr. szellemét, e’ §t 
nem hagyják úgy meg, mint van. Nem szeretné, ha e’ tárgy 
szavazat alá kerülne, mert vannak bizonyos dolgok, mellyeket 
voks által eldönteni nem esik jól az embernek. Hiszi,ha az Arad 
által kihagyatni sürgetett szavakat a’ szerkezetben meghagy
ják i s , legalább annyit megtesznek a’ kk. és rr. hogy azon iz
raelita, ki a’ törvény szabta qualificatióval bir, és különben is 
a’ városi tanács által a’ politikai jogok gyakorlására érdemes
nek ismértetik, választó lehessen. (Többen: m a r a d j o n  a’ 
s z e r k e z e t ! )  A’ többség határoz; de tekintetbe kívánná vé
tetni: milly igazságtalan az, hogy a’qualilicált és a’város által 
érdemesnek talált izraelita, bármi böcsületes legyen is, csupán 
mert zsidó, kizárassék a’ választó jog gyakorolhatásából. —  
A’ bácsi indítványt illetőleg: az alföld városaiban nemcsak pol
gárok, de földes urak is bírnak jobbágy telkeket, — azért nem 
látná okát, miért ne legyen választó az, ki földes űri hatóság 
alatt van. —  E’ § a) pontjában egy évi lakás is kívántatik a’ 
telek és házbirtokostól: ez idő meghatározását szóló nem akarná 
azon fiukra is értetni, kik örökség utján jutottanak városi bir
tokaikhoz. Erre nézve kivételes rendelkezést kíván. C s a u s z  
(Nagybánya) küldőji az unitáriusokat is a’ bevett vallásuak közé

akarják soroztaink Sz em e re  B e r t a l a n  (Borsod): A’jelen 
javaslalbeli fi osztályzás helyett a múlt országgyűlési megállapo
dás szerinl3atkiván.Megvallja, szeretne a’választók számát ille
tőleg, valami minimumot.Ha kezeinkben adatok volnának’s tud
nék a’választók e’ qualificatiók szerint mennyien lesznek, akkor 
nem volna erre szükség; de most csak vaktában dolgozunk,’s 
meglehet, jelen qualificatio mellett igen kevés választó leend. 
Ép azért olly minimumot kívánna, mellynél kevesebb választó 
egy városban sem lehet. Á  zsidókat illetőleg Pest indítványá
hoz igazság tekintetéből is örömest járul. S z e n t k i r á l y i  M. 
Borsod szerint adatok hiányában csakugyan kellene minimum: 
de nem kell feledni, hogy épen ez ellen vittak mull országgyű
lés alatt legtüzesebben a’ főrendek. Mig ők a’ qualificatióban 
elvet keresnek, addig következetlenség-elháritás miatt a’ mini- 
mumotel nem fogadják,de ha számnak látják, akkor hiszi, a’ mi
nimumra maguk reá jőnek. És ekkorra kívánja halasztani Bor
sod indítványát. B ér n á th  (Ung köv.) Meggyőződése szerint 
igaznak ismeri, hogy senki vallásáért valamelly jogtól meg nem 
fosztható. Igaz az is, miszerint, ki kötelességet teljesít, azt jog 
is illeti. De mi a’ zsidókat illeti, Pesttel jelenben nemfoghatke- 
zet. A’ zsidó-emancipalióramég nincsen itt az idő, de eljövend,
’s nem messze van az már, eljövend az idő, ha kettőt teljesítettek 
lö r) ha confessiót teltek, hogy tudhassa m6g a’ status, vájjon 
nincs é vallásukban ellenkező a’status czéljaival. 2or) ha ko
moly jeleit adták annak, hogy a nemzetiségbe átolvadni akar- 
nak.Mostazonban az általányos emancipate bekövetkezése előtt 
a’ zsidókra kivételt tenni nem akar. (Helyeslés némelly oldal
ról.) —  Bács indítványát pártolja szóló — ’s ez második ész
revétele. Harmadik az, hogy mint a’ borsodi módositványban 
is volt, azon városi lakos is részesüljön a’választási jogban, ki 
csak neje nevére beirt házat vagy telket bir. Negyedszer: a’je
len qualificatiókat megtartatni akarja, legalább legyen min al
kudni a’ főrendekkel: mert nem tudjuk mindaddig, hogy két a’ 
búza a’ vásáron , mig a’ vevő is nem Ígér. B a b a r c z y .  Több 
indítvány merülvén föl, mindannyira megteszi észrevételeit. 
— A’ bácsit egyszerűen pártolja, mert igazságos. Miután a’ 
direct választás elfogadtatott, Baranya nyomán fölhija a’ ren
deket, fogadják el a’ kormányi javaslatban foglalt qualifica
tiókat, ha pedig ettől elüttetnék, Borsoddal a’ múlt országgyű
lési megállapodás szerint 6 classis helyett hármat kiván,mert 
ez áll legközelebb a’ kormányihoz.— Pest követe a’ minimu
mot nem e’ stádiumra vamnak rnondá, hanem ha a’ főren
dek maguk reá jőnének. Ő megfordítva azt mondja,sőt inkább 
idevaló, itt merüljön az föl, mert a’ főrendek csupa conse- 
quentiából semindilványozandanak minimumot.— A’ zsidó
kat illető indítványra nézve véleménye az, hogy róluk rész
letesen rendelkezni nem akar, ha majdan ideje megérkezik, 
az általányost pártolni fogja: mert szóló nem tartozik azok 
közé, kiknek kedvencz-eszméjök az emancipatio megtaga
dása; sőt szerencsétlenségnek tartja , hogy van a’ hazában 
olly osztály, melly polgári jogokban nem részesülhet. Addig 
azonban, mig a’zsidók az emancipatióra meg nem értek,Ung- 
galtart. S c h n é e  (Heves) a’ mai és tegnapi nyilatkozatok 
meggyőzék arról, hogy a’főrendek irányában a’ qualificatió- 
ra nézve elvekhez ragaszkodni nem lehet, hanem a’ kérdést 
csak létesithetőség szempontjából kell tekinteni. A’ 3 osztályt 
egyszerűen pártolja,— valamint a’ bácsit is .—  A’ zsidókat 
illető indítványt, bár ez ügy, a’ honosítási törvények tárgya
lásakor, nagy antipathiával találkozott, pártolnia kötelessé
ge, mert az emberiség kívánja.— Ha az emancipatio jónak 
tartatik, ép azért kell pártolni részlegesen,hogy az általányos 
annál hamarább keresztül mehessen.D es se  w ffy(N ógrád). 
A’ zsidók iránti részleges rendelkezést azért pártolja , mert 
ez előkészítési lépés az általányos emancipatióra.—  S z e n t -  
k i r á l y i M.  Először Borsod azon indítványa volna eldönten
dő: vájjon a’ nő nevére beirt ház- és telektulajdonos lehet é 
választó? (Elfogadjuk). Aztán a’ borsodi második indítvány 
tárgy altathatnék, hogy 3 classis legyen é? To m c s á n y  i(Bé- 
kés). Az alkotványra nem az veszedelmes, ki jogokban osz
tozik, hanem ki az alkotvány sánczain kívül van. Szóló a’jo 
got terjeszteni akarván, a’ legszélesb alapú választást pár
tolja; de a’ qualificatiókat nem szereti kiindulási pontul fo
gadtatni el. A’ múlt országgyűlések példáján okulhatnánk, 
mellyeken ép azért nem lehete több javaslat czikkelylyé,mert 
kivánatainkat nevetségig csigázók. E’ politika rósz. Ha e’ 
qualificatio nem úgy tekintetik a’ tábla részéről, minta’több- 
ség szilárd akaratjának megállapodása, megint ott leszünk, 
hol voltunk; addig alkuszunk, mig a’ dologból semmi sem 
lesz.IIakét privát ember alkuszik, lehet jó oldala az á r— föl— 
csigázásnak: de az illyen alkudozás nem e’ tábla méltóságá
hoz illő, és ha alkudni nem akarnak, tanácsosb addig semmi
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qualiücatiót nem állapítani m eg , míg a’ főrendek szándokát 
meg nem tudjuk, ó a ’ borsodi osztályzást pártolja, nem kiin
dulási pont gyanánt, de azért, mert annál kevesebb qualifi- 
catióra nem áll.-— A s z t a 1 o s (Mármaros). Okát nem látja, 
miért zárassék ki valaki a’ választási categoriából vallásáért. 
Nem foghatja meg, mikép feledhetni a’ múltat, midőn a’pro- 
testansoknak is vivniok kelle jogaikért, mellyekből vallásuk 
miatt kirekesztetének. Nem is tudja,hogyan lehet azt öszsze- 
egyeztetni, hogy ámbár qualificatiója lehet a’ zsidónak is, de 
azért még sem választó, csupán vallásáért. Békésnek igaza 
van, hogy a’ tábla méltóságávalnem egyezik meg az alkudo
zás: szóló elfogadja a’javaslott qualiücatiót, bár szélesb a- 
lapu választást akarna; de épen azért az elfogadottból aztán 
körömnyit sem enged. Ju s t h (Turócz) A’ reform terén logi
kailag haladnunk nem lehet, de meg kell alkudnunk a’ körül
ményekkel. Mutatja a’ bácsi indítvány is. Midőn a’ munka e- 
lején a’ rendek a’község ideáját fölálliták, mulhatlanul meg- 
kivánák,hogy ki a’község ügyeibe befolyni akar, a’ városban 
lakjék. Ha ennek nyomán szoros logikát követnek, a’bácsi in
dítvány, melly a’ távollakó városi házbirtokosnak is ad vá
lasztási jogot,nem fogadtathatik el.-vagy haelfogadják,akkora’ 
qualiücatiók közzé lakás helyett házbirtokost kell tenniök. 
(Folytonos zsibongásban lévén az alatt a’ követ urak, szóló 
beszédében megáll, ’s mondja: „ez  m á r  m é g s e m  i g a z 
s á g o s  !“ ) mit, különösen a’ városi követek, kiknek beszédei 
alatt többnyire illy zsibaj uralkodik, helyeslőleg fogadtak), 
így van ez a’ zsidók iránti javaslattal is. Kik ez indítványt pár— 
tolák,szinte következetlenek.Okuk ennyi „akarom“.Ó, míg a’ 
zsidóság iránt sympathia nincsen, a’pesti indítványt nem pár
tolhatja. —  P a c z o l a y  (Hont) Pest indítványát ő sem pár
tolja. A’ qualiücatiót szinte határzottan, és nem alkupontul 
kívánná megállapittatni: de ő a’kicsiny qualiücatiót semminek 
tartván csak a’ nagyot pártolhatja, melly mindenütt egyenlő 
legyen, ő  mind a’ választványit, mind a’kormányit kevesli: a- 
z ért Baranyával sem ért egyet. B a l o g h  (Győrm.) Az e’ §i 
sommákban kifejezett qualiücatio czélszerütlen, helyette az 
adót kívánná alapul. Sz e n t k i r  á l  yiM.  Tán a’ jövő ülésre 
halaszthatnók ez indítványt, Először a’ borsodit kellene föl
venni, hogy a’ feleség nevére beirt ház és telekbirtokos vá
lasztó lehessen. (Elfogadjuk). 2) hogy az apa után öröklőre 
egy évilakás nem kívántatik. (Elfogadjuk). 3) hogy 3 elás 
sis legyen é mint Borsod inditványozá, vagy a’ szerkezet ma
radjon? (Némellyek „elfogadjuk“ ,mások „nem“ ! legtöbben 
pedig: „szavazzunk“ kiáltják).

Végre szavazat alá bocsáttatván a’kérdés a’3classis fo
gadtatott el. A’ szerkezet vagyis a’ 6 classisra csak Vas, Nóg- 
rád, Zala, Liptó,Somogy, Zólyom,Pest,Pozsony, Abauj, Szat- 
már, Szabolcs, Gömör, Bereg, Bihar, Mármaros, Arad sza
vaztak. Hont egyikkel sem elégedvén meg, nem szavazott.

Ezzel az ülés eloszlott.
Február 2 lén 59ik kerül. ülés. E l n ö k ö k :  Somsics 

és Mán Józsiéi Baranya és Mármaros követei, j egyző:  Szent- 
királyi Móricz; t á r g y: városi ügy. Ülés megnyitása előtt Ma
darász L. (Somogy) székfoglalásakor szűnni nem akaró élje
nekkel üdvözöltetek. Az elnökség röviden üdvözlé a’ rrket. 
S z e n tk  i r ál y i M. előszámitván, múlt' ülésenmikbentörtént 
megállapodás, hátra van úgymond még 2 indítvány. Első a’ 
bácsi követé, melly szerint a’ földesúri hatalom alatt levőjob- 
bágyok, ha a’ városban házat bírnak, ki ne zárassanak a’vá
lasztási jogból, ’s hogy e’ végett a’ szerkezetben módosítás 
történjék. Szóló e’ helyütt figyelmezteti a’ rendeket olly kö
rülményre, minő Debreczenben fordult elő , hogy t. i. ott 
a’ helytartó tanács különös engedelmével egy utcza megtele- 
pittetvén,annak lakóji a’ város jobbágyai, ’s ha vájjon ezekre 
nézve is álland é az, hogy választói képességgel bírjanak? 
Másik indítvány volt,a’bevelt vallásuak kifejezésnek a’szakasz- 
ból kihagyatására, vagy a’pestimódositás fölött,melly szerint 
azon városban lakó zsidók, kik qualiűcatióval bírnak, a’ vá
rosi hatóság engedelmével följogosiltassanak a’ választás 
gyakorlásra, — Ezek fölött kellene jelenleg tanácskozni.

E l nök :  Ha múlt ülésen jól vévé ki a’ többséget, az 
első indítvány elfogadtatik, a’ második pedig elmarad. Sokan 
roszalólag zajongnaka’kérdésnek ez elnöki praeoccupáltatás- 
ellen. B u t t k a y  (Zólyom). Az izraelitákra vonatkozó indít
ványt figyelembe ajánlja. Mondák, hogy az emancipatiót igy 
részlegesen létesitni nem lehet,hanem arra kell halasztani a’ 
zsidók iránti intézkedést,midőn az ügy megérvén az általányos 
emancipatio időszaka bekövetkezik, midőn t. i. a’ zsidóság 
hitágazatairól nyilványosvallástételttesz, bebizonyítandó, hogy 
vallásában semmi ollyas nem foglaltatik, mi a’ status czéljaival 
ellenkeznék, 2 ) Midőn a’ nemzetiség iránti rokonszenvétlell- 
leg tanúsítja az által,hogy azok status népségébe átolvad.Már 
mi a’ vallás vizsgálatát illeti, az igen kényes portéka, azért 
utasítása szellemében vallásegyenlőséget kívánna, hogy a’ 
polgári jogok élvezésétől senki vallása miatt el ne tiltathas- 
sék. Egyébiránt a’ kik a’ zsidó vallást veszedelmes elvekkel 
teltnek hiszik, épen ellenkezőről győződhetnek meg Lövi fő
rabbi könyvecskéjéből, melly a’ hitágazatokat előadván a’ töb
bi közé sorozza azt is: „szeressed felebarátodat, mint lenma

gadat“ .Hisz ez magának a’ keresztyén vallásnak is alapelve, 
tehát hogyan lehetne az illy tanokat hirdető vallás a’ statusra 
veszedelmes. Mi a’ részletes intézkedés lehetlenségét illeti, 
arra azt válaszolja,hogy az 1790. és 1840: 29. törvényezikk 
is részlegesen rendelkezett a’ zsidóságról ’s nem foghatja 
meg, mostmiért ne lehetne kimondani, h égy a’ qualificált zsi
dó, ha a’ városi hatóság által is érdemesnek találtatik, a’ vá
lasztási jogot élvezhesse. Szóló tehát mind az igazság, mind 
a’ méltányosság szempontjából pártolja a’ pesti indítványt. 
Elnök.  Méltóztassanakkimondani, maradó a’szerkezetvagy 
nem?— Sokan igent,sokan pedig nemet mondanak.S z in t ay 
(Bereg) Küldőji sem a’szerkezettel,sem a’ módosítással nem 
elégednek meg, mivel szélesb hasisra kívánnák építeni a’ vá
lasztási jogokat. —r A’ vallásra nézve küldőji véleményesze- 
rint, ámbár egyedileg a’ pesti indítványt igazságosnak látja, 
’s meg van róla győződve, hogy senkit vallásáért a’ politikai 
joggyakorlattól elzárni nem lehet, pártolnia nem szabad. Any- 
nyit azonban óhajtana, hogy a’„bevett“ szó helyett „ mi n d e n  
k e r e s z t y é n “ vallást követő tétessék. S e b e s t y é n .  (Vesz
prém). Részéről nem nézi soha, ki minő vallásu, hanem mi
nő ember. Mindazáltal a’ zsidókra nézve nem kíván részle
ges intézkedést,migHorvátországból a’pr otest ansok kizárat- 
vák.Hiszi,hogy eljövend egykor az általányos emancipate ide
je, azért, csak akkor kívánja targyaltatni a’ zsidóság polgári 
jogát. Figyelmeztető Zólyom követe a’ rendeket azon könyv
re, melly Lővitől íratva a’zsidó vallás hitágazatait élőt erjeszti4 
ő viszontfigyelmeztet arr,a, hogy a’ zsidók kétfélék: kh a r a j 
ták,  és t al  m u d is t á  k, amazok Mózes tiszta vallásához 
ragaszkodnak, mellyben semmi antisocialis nem foglaltatik: 
de illy zsidó Magyarországban nincsen; imezek pedig,minők 
a’ miéink is, talmudjok tanait követik, melly antisocialis el
vekkel rakva van. És az az előbb fölmutatott könyv, nem 
származik ezen talmudista zsidóságtól,az abban foglalt con- 
fessiót csak a’ főrabbi maga irá, ki egy másik müvében meg- 
vallja, miként a’ talmudban sok embertelenség foglaltatik. 
Szóló, valamint a’ külföldizsidóság beözönlése ellen minden 
lehető intézkedést óhajt, úgy a’ belföldiekről sem feledkezik 
meg, és óhajtja általányos emancipatiojokat, de csak akkor, 
ha publica confessiot tesznek, mintNapolionalatt, és a’ nem
zetiséghez ragaszkodandanak.H á z m án  F. (Buda)Ha a’ vá
rosirendezéssel szabad embereket akarnak előidézni, az ú r
béreseket ne kívánják választási joggal fölruházni,miglen kö
telékeik alól föl nem szabadittattak. A’választás egyik garan- 
tiája az is , hogy választó és választandó ismerjék egymást: 
de a’ v á r o s b a n  n e m  l a k ó  ú r b é r i  h á z b i r t o 
k o s  f e l a d a t á n a k  nem felelhet meg,azontúl mindazon 
személyes kötelességeket sem teljesítheti, mellyeket a’ váro
si lakosnak teljesítenie kell. —  A’ zsidókat illetőleg nem sze
reti,ha a’ városi rendezéshez kevertetik minden politikai és 
socialis kérdés, szerinte az illy kérdések megoldása e’ mun
kához mellékesen nem kapcsoltathatik,minthaezenmű gene
ralis kulcs volna minden illyesnekmegoldására.Szóló inkább 
egy választványt vélne kiküldendőnek, melly a’ zsidóság i— 
ránt külön törvényjavaslatot készítsen.(Nem kell!) V i dős  
(Vas) Tudja, miként nem lehet valamelly vallás iránt évez
reden által megrögzött balitéleteket egyszerre kiirtani,de ép 
azért kell utat nyitni az illy vallás követőjinek, hogynyilványos 
életükkel e’ balhitet eloszlathassák. Ő tehát a’ részleges in
tézkedést igen is helyén látja, sőt hiszi, hogy ezáltal Horvát
ország is okulva ezen példán a’protestansok kirekesztéséhez 
olly makacsul ragaszkodni szégyenlend továbbra is. A’ bá
csi indítványt is pártolja, a’ pestire pedig szavazatot kíván. 
(Szavazzunk.) Bő h ú s  (Aradm.) Néhány szót mondott a’ 
pesti indítvány mellelt’s utánaSzatmárm. követe szólalt föl a’ 
zsidóság ellen, mint következik. Ke n d e :  Sok dolog van a’ 
világon, minek okát megmondani nem tudjuk.(Kaczaj és hall
juk.) így nem foghatni meg okát a’ keresztyén vallás szelídí
tő erejének, pedig a’ történet tanítja, miként sok nemzet ele
nyészett már,de keresztyén vallást követő még egy sem. Mert, 
hiábacivilisalódnicsakkeresztyénvallássallehet,ennekszeliditő 
erejét a’ civilisatio csak gyarapítja!Íme! China a’ keresztyén 
országokhoz képest milly hátra van. Mi a’ civilisatiót akar
juk, már pedig a’ morált, mi a’ civilisatióhoz mulhallankel- 
lék, csak a’ keresztyén vallás terjeszti; annálfogva nem en
gedheti meg, hogy a’ zsidóság igy mellékesen a’ constitutió— 
ba beschwárzoltassék. (hangos kaczaj!) Vegyenek a’ rr. 
példát az angoloktól. Hova csak tizenkét angol leteszi lá
bát, már ott vannak a’ biblia-társaság tagjai, ott az angol 
nemzetiség terjesztőji.Az angolok mindenütt a’keresztyén val
lást terjesztik, a’ kk. és rr. pedig a’ helyett hogy e’ példát kö
vetnék,a’ pogányvallást akarják bevenni maguk közé. (Rop
pant kaczaj) Nem mondja ő, hogy a’ zsidókat gyűlöljék, ül
dözzék, mert hisz lélesithetlen is volna kiirtatásuk; (a ’ kitörő 
kaczágás mialtszónok beszédében megakasztatik) de méltán 
követelheti, hogy ők közeledjenek hozzánk, t. i. a’ keresztyén 
vallás elveihez. Azonban mi történik? ók a’ mi közeledésünk
re is eltávolodnak, már pedig ekként nem civilisálhatók. Ók 
a’ néppel egy tálból enni vonakodnak (kaczaj) minek nem 
a’ nép, de ók maguk okai. Az itten köztünk keringő röpira-

toksem egyéb, mint szín, mig tetteikkel ellenkezőket tanúsí
tanak. Szóló most megelégszik azzal, hogy a’ pesti indítványt 
nem pártolja: de ha az általányos emancipatio kérdése e’ táb
lán fölmerülne, föntartja magának, hogy kifejthesse azon ín
séget, melly a’ zsidók folszabaditásával áradna ez országra el. 
As z t a l o s .  Veszprém érd. követe előadására, ki addig e- 
mancipálni nem akar, miglen a’ protestánsok Horvátor
szágból kizáratvák, azon közajkon forgó anekdota jut eszébe: 
„ha te vered az én zsidómat ’sat.“ Abból kiindulni, mi van 
valami vallási könyvben, nem lehet, mert hisz ismer ő a’ ke
resztyén vallásban is olly könyvet, mellyből ollyanokat idéz
hetnének reánk, hogy mi alá nem irnók, de igen is aláírjuk 
annak szellemét. Szóló azt hiszi,melly vallás egy istent ismer, 
imád, veszedelmes nem lehet.—  Szatmár követének azt feleli: 
mutassuk meg tehát a’ keresztyén szeretetet,de ne azzal,hogy 
a’ zsidó vallást pogánynak mondjuk, mert az nem keresztyéni 
szeretet, hanem pogány türelmetlenség. És mikép kívánhatja 
Szatmár követe az ezer éven áttapodottól, hogy nyomorga- 
tójához bizodalmasan közeledjék?! —  Buda követe csak 
lassanként akarná az emancipatiót; e’ lassan oda visz ben
nünket, hogy addig várhatunk az emancipatióval,mig a’ vi
lág elpusztuland. Szóló nem látja okát, hogy miért ne gya
korolhatná a’ polgári jogokat mindaz, ki arra qualificálva 
van, csupán azért é, hogy vízzel nem önték le fejét?— Pár
tolja a’ pesti indítványt. —  K á r o l y i  (Pestv.) A’ zsidósá
got nem mintvallási felekezetet,de mint népfajttekinti,mellyet 
a’ hisztoria megbélyegzett. Mig Európa űnanczialis tekintet
ben magát a’ nagy zsidó tőzsérek járma alól nem emancipál
ja; úgy mig honunk a’zsidóság kereskedési igájából ki nem 
bontakozik,addig az illy mellékes emancipatiót nem pártolja. 
Mellettök az semmi argumentum, hogy Pesten házakat bírnak, 
ez a’ városnak sérelme ’s nem egyéb possessorium prae- 
cariumnál. —  A’jobbágyokkal, holmi jött ment külföldi he
lyett örömest megnépesitené a’ városokat: de mig az úrbéri 
hatóság alatt függnek, a’ városban nekik szavazatot nem ad
hat. Szavazást sürgetnek. E l nök .  ügy hiszi a’ bácsi indít
vány elfogadtatott.(El el!) Mostan tehát szavazatul kitűzendő : 
a’ szerkezet marad é, vagy belé jő é a’ pesti módositvány? 
—  A’ pestire szavaztak: Vas, Nógrád, Zala, Liptó, Somogy, 
Zólyom, Pest, Turócz, Szabolcs, Gömör,Borsod, Heves, Be
reg, Torna, Bihar, Mármaros, Békés, Arad, Túropolya. —  
A’ többség 30 szavazattal 18 ellenében a’ szerkezet mellett 
maradt. Tehát a’zsidó a’választásban joggal nem birand.—  
Hont és Bars, nem lévén jelen, nem szavaztak.

Szavazat közben nyilatkoztak: M a j l á t h  (Nyitra) Igaz: a’ 
zsidóság között sok a’ haszontalan ember, de meggyőződése 
szerint ha nekik polgári jog adatnék, sok hasznos egyediség 
tűnnék ki közülök. Szóló örömest járulna a’ pesti indítvány
hoz,, de küldőji meghagyák neki,hogy a’ városi kérdésnél,mi
ről különös utasítása nincsen, a’ szerkezetet pártolja: ennél
fogva a’ szerkezetre szavaz. S i m o n. (Sopronym.) Mivel zsidó 
aristocratia alkotására semmi kedve nincsen: a’szerkezetre 
szavaz.Bern áth(Ung).Mondatott: hogy az evangelicus val
lásért mostis vívnak, ő tagadja, mert azon vallásért, melly 
a’ törvényben e’ szavakkal „sua cuivis religio libera4, garan- 
tirozva volt, vívni nem kelle, miután elnyomatása sérelem va- 
lacsak. ■— A’szőnyegen levő kérdésre nézve megjegyznhogy 
midőn valamelly nemzet a’ másik közé mint nemzet akar lép
ni, semmi ovakodásnem fölösleges. Nekünk saját kormány
formánk van, de a’ zsidó is theokratiajához ragaszkodik, ma
gát elkülöníti, és az isteni gondviselés kormányzatában bízik, 
ezt tartja törvényének: mig a’ zsidóság e’vak hitéről le nem 
mond,reá nem áll,hogy polgári jogokban részesittessék. (Él
je n !) Hite’s meggyőződése szerint eljő az emancipatio kor
szaka, de csak akkor, ha a’ zsidóság diplomatice bebizonyi- 
taniképes lesz, 1) hogy vallásábana’status czéljaival megfér- 
hetlen nincsen, 2) hogy a’ magyar nemzetiséget magáévá 
teszi,’s nem kíván külön nép lenni’s külön, előttünk isméret- 
len nyelvet használni. ■—  Addig a’ szerkezet mellett marad. 
(É ljen zés).S zen tiv án y  i (Gömör) A’ pesti indítvány elfo
gadásával nem annyira az izraelita nyerne jogot, mint inkább 
a’városnak adatnék szabadság az érdem jutalmazására: el nem 
fogadtatása által pedig kimondatik, hogy a’ zsidó érdemeket 
nem szerezhet, ’s ha szerez, annak megjutalmazása nem sza
bad. Ne hivatkozzanak a’ talmudra,vagy az ott lelhető ember
telenségekből ne ítéljék meg az egész zsidóságot: a’ talmudot 
sok ember compilálta; de van ezen kívül a’ zsidóságnak egy 
könyve, melly csak azokat ismeri a’ talmudból érvényeseknek, 
mellyek Mózes tanaival nincsenek ellenkezésben. Ó tehát a’ 
pestimódositványraszavaz. S c h n ó e  (Heves) Szatmár kö
vete beszéde a’ humanitással ellenkezik. És ha már egyszer 
Angliára hivatkozott, a’ missiók helyett említette volna meg 
azon általa is követésre méltányolhatott példát, miszerint bár 
az angol törvényhozás még nem emancipálta a’ zsidókat, de a’ 
nemzet kiváltságos érdemeinél fogva Rothschildet követül 
megválasztó J e g y z ő  olvassa a’ 39, §. b) pontját. S z 1 li
ba (Jászkunság) Az egy legénnyel dolgozó mesterember qua- 
lificatiójához kívánná még az e gy év i lakást is. Néhány ap
róbb közbeszólás történvén e’ módositvány a’ jegyző aján-
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latára elfogadtatott.J e g y z őtovább olvassa a’c)pontot, melly 
szerint orvosok, sebészek ’sa’t. választók lesznek, ha a’ vá
rosok osztályzása szerint bizonyos öszszegben meghatározott 
házbért űzetnek. Sz l u h a : A’ b) és c) pontokat egybeköttetni 
szeretné, mert a’ dolgok között különbséget tenni nem akar. 
Egyébiránt a’ házb^rtingadozó alapnak vélvén, helyette jö
vedelem-kimutatást és adózást kívánna qualiíicatióul.S zen t- 
k i r á l y i M.  Előtte szólt, mennyire okoskodását felfogta, azt 
akarná, hogy az orvos, prókátor, ne mint orvos, prókátor, 
hanem mint birtokos jöjjön qualiücatió a lá ; de ha birtoko
son kívül még szellemi qualilicatio is lehet, melly a’ válasz
tásra garantiát nyújt, és hozzá valami vagyon köttetik, az ná
lunk a’ jövedelem nem lehet. Az ügyvéd— például— jöve
delmeiről könyvet nem vezet,szerződésekrepedig, midőn tud
juk, milly könnyű illy eket készitni, nem támaszkodhatunk: 
legbizonyosabb tehát a’ szellemi foglalkozású emberre néz- 
ve-vagyoni qualiücatióul a’ házbér, mellytöbbnyire a’ jöve- 
vedelemhez mérsékeltetik. E’ házbér rendesen a’ jövedelem 
6todát képezi, ’s igy 600 forint évi jövedelemmel bírván —  
úgy hiszi— • csak felér qualiűcatióra nézve az egy legénnyel 
dolgozó csizmadiával. —  Maga az intelligentia a’ választás
hoz nem elég, mert intelligentiája mindenkinek van, de jöve
delme nincsen , azért kívánt a’ választvány valami vagyoni 
biztosítékot is, különben azt kelle tennie, hogy mihelyt valaki 
a’ ruhaszabásraintelligentiát bizonyít, választó leend. Miután 
pedig a’ census szükségéről a’ választvány meggyőződött, 
alkalmazásul legczélszerübbnek vélte a’ házbért.—  Jászkun- 
kerület követe még adózást i's kíván. Igaz,abstracte áll, hogy 
jogot csak az és annyira, ki ésmennyirea’ közterhekhez járul, 
érdemel, de az is igaz, ha az adót vesszük a’ qualificatio alap
jául, akkoregészadórendszerünkujjáteremtendő,mert most ön
kényes lévén a’megadóztatás, olly városban, hol a’ birtokta- 
lanra nem vettetik adó, egész categoriák maradnának ki a’ 
választásból, kiket különben arra eléggé qualiücaltaknak is
mer a’ törvény. Aztán van honunkban olly város is, melly ha 
közjövedelmeit rendesen kezelné, alig kellene megadóztatnia 
polgárait', ’s ha ez csakugyan történnék— adó lévén a’ qua
lificatio alapja—  minthogy s e n k i  sem adózik, senkivá- 
laszlósem lehetne.— Egyébiránt, miután e’ munkálatban ki- 
mondatik, hogy a’ városban lakó minden birtokától, kerese
tétől adózni tartozik, fölösleges az ajánlott módositvány.Azon 
fölül, a’ város, ha nem hajtaná be az adót, az illető kiesnék a’ 
qualiíicatióból, holott azért, hogy valaki kötelességét nem tel
jesíti, a’másik jogától meg nem fosztathatik. —  Ezeknél fog- 
vást épen adózástól a’ qualilicatio nem tételeztethetik föl. —  
T ó t h  L. (Breznóbánya) A’ kerületi jegyző meggyőzé ar
ról, —  t. i. hogyha a’ diplomaticus diplomáján kívül egyéb 
qualilicatio is szükségeltetik, arra legalkalmasabb a’ házbér : 
de nem győzhet meg arról,hogy csakugyan kell egyéb quali
licatio. Részéről elégnek tartja a’ diplomát: mert ha a’ kézmű
ves, az egy legénynyel dolgozó varga választásra képes,nem 
látja okát,miért ne lehessen inkább képes,ki diplomát bir,min
den vagyoni qualiücatió nélkül is. Kik az inproprie elnevezett 
bourgeoisietől nemzetiség ellenies törekvést várnak, ne állít
sanak olly qualiücatiót, melly aziparüző, e’ leginkább német 
elemű osztálynak a’ választásra túlságos befolyástenged,vagy 
legalább ellensúlyozni igyekezzenek azt diplomaticusok által, 
melly leginkább a’magyarság képviselője a’városban. E’sza- 
kasznál még egy kérése van a’rendekhez. Az irók iránt Pest
ről több felszólítást kapott, hogy szinte választási joggal ru - 
háztassanak fel, mint már a’ borsodi módositványban erről 
volt is szó. Az irodalom iránti pietás ezt megkívánja a’ rr.ektöl. 
Úgy is hazánk talán azon egyetlen ország,hol a’tudósczim má
ig gúnynévül használtatikjez azon ország,melly legkevesebbé 
jutalmazá eddigien íróit: és nem érdemlik ém egőka’politikai 
befolyást, ők, kik a nemzetiség terjesztőji az édes hazai nyelv 
müvelőji , ápolóji, és sokszor szenvedéseken is vásárolják 
meg a’nemzet iránti e’ buzgó szeretetöket ? Méltóztassanak 
tehát az Írókról is e’ helyütt megemlékezni. És mivel az Író
ságnak semmi külső jele nincsen, nehogy e’ czim alatt holmi 
iparlovag, ki tán egy pár rejtvényt faragott, bitorolhassa a’ 
választásijogot, úgy kivánnászerkesztetni a’ §t, hogy minden 
magyar akadémiai,vagy mástudományos társaság tagja,vagy 
hirlapszerkesztő választó lehessen (helyeslés). 01 g y a y(Po- 
zsonym.) A’ b) és c) pontot ő is összehúzni javasolja; a’ ház
bért , mivel kijátszásra ad alkalmat, censusul nem fogadhatja 
el, annál is inkább,mert egy gazdag házbirtokos könnyen csi
nálhatna 5 0 — 60 voksot. A diplomátsem tartja egyedül elég
ségesnek, mert kivált mainapság diplomához jutni könnyű, 
hanem a jövedelem-kimutatást kívánja, nehogy proletariusok 
válasszanak. L ó n y a y Gáb. (Zemplén) Már múlt alkalommal 
mondá, hogy olly qualiücatiónak, minő a’pénz, vagyon, ba
rátja nem lehet. És igy e’§ a)pontjával csak az békiti ki,hogy 
a’ b) és c) pont alatt olly qualiücatiók fordulnak elő,mellyek 
önkénytől, puszta szerencsétől nem függenek. Ennél fogva 
orvosra ügyvédre ’s a’ t.elég qualiücatiónak tartja, hogy or
vos, ügyvéd, mit a’ diploma bizonyítván meg, ezekre nézve 
egyéb qualiücatiót nem kíván. Szóló gyanítja,miért fogadott 
el ezen fö ld ia’ választvány h á z  b é r t ,  azon biztosítókul

t. i. hogy ki lehessen mutatni, raiképeu az illetők a’ város la
kosai. —  Breznóbánya követének az irók és tudósokra néz
ve tett indítványát szinte pártolja. S z e n t k i r á l y i  M. Arra 
ügyelmezteti Breznóbánya követét, hogy azon művész, iió 
ki tán egy rósz drámát irt, mivel Lró, e’ §ba nem jöhet, mert 
illyes jüvedelmetlen gyerkőcz is lehet — Ajelesb irók pe
dig a’ d) pont rendelkezése alá juthatnak, miszerint például 
Pestre nézve 800 ff. évi jövedelmet, mennyire körülbelül az 
akadémiai rendes tag fizetése megy, kell kimutatniok. S z e 
m e  r e B. (Borsqd) c) pontra tesz észrevételeket E’ Síré 
rendelete szerintnem volna több census, mint birtok, ipar és 
capacitás. Következetességből, hogy ha a’ birtoknál, ipar
nál egyedül az ipart birtokot ismerték el képességűi, úgy a 
capacitás rovatába se keverjenek mást,hanem ismerjék el vá
lasztói képességül tisztán a’capacitást. És valamint az egy év 
minden qualiücatiói osztályhoz oda tétetett, úgy e’ ponthoz 
házbér helyett, melly csak a’ lakás kimutatása miatt áll itt, 3 
évet ajánlana. A gyáros és iparosnál kijátszástól nem fél
hetni, mert ezek nem olly költözködő természetű foglalatos
ságok, mint a’ c) alattiak, azért ezekre maradhat az egy év, 
és csak a’ capacitásra kivántassék meg a’ 3 évi lakás. A’ c) 
pont alatti némelly szavak szerinte másokkal váltandók föl. 
így „orvos“ helyett „tu  d o r t “ „nevelő és közoktató“ he
lyett ,,t a n á r t  ajánl, és mintáz Íróknál,,magyar akad. tag“ 
áll, úgy a’ „művész“ helyett nehogy határozatlansága miatt 
elmagyaráztassék „akad .  mü v  é s z “ kifejezést vél teendő
nek. A’ c) pont alatt előszámlaltakhoz még odasoroztatná a’ 
„g  y ó g y s z e r é s z t“  is. B a b a r c z y. Hogy a’ diploma 
elég qualiücatió legyen, nem járulhat hozzá: mert bár egyes 
egyediségben sokszor igen is nagy biztosíték lehet, mind- 
azáltal ő nem magukban dejellemökben keresi a’bíztositékot. 
A diploma pedig csak értelemről, nem egyszersmind jel
lemről ad tanúsítványt. A’ házbért a’ kijátszhatáson kívül 
azórtsem tartja helyes qualiücatiónak, mert igazságtalan le
het, például valamelly becsületes szorgalmas ügyvéd, hogy 
családját eltarthassa, takarékosságból kis szállást tartani 
kénytelen : mig egy másik , ki tán a’ váltóhamisítás nemes 
mesterségénél egyébhez semért, ép azért fényes drága szál
lást fogad,csupánhogy választhasson,mig amaz ezen jog gya
korlatából kizáratnék. Jövedelmi qualification kívül a’ dip— 
lomaticusra 6 évi lakást kíván. A’ magyar akad. tagoknak is 
ad választási jogot. Végül pártolja a’ borsodi névmódositá- 
sokat.Néhány kevéssé fontos nyilatkozatok után a’ borsodi 
névmódositás elfogadtatott. Aztán a’ többi indítvány is sza
vazat alá bocsáttatott. Első kérdés volt: az orvosok, ügyvé
dekre ’s a’ t. nézve lakáson kívül kívánnak é egyéb qualiü
catiót? A’ többség i g e n r e  szavazott. 2ik kérdés volt: a’ 
házbér vagy jövedelem? Házbérre dőlt el a’többség, jövede
lemre csak Pozsony,Soprony, Győr,Baranya,Esztergám,Tol
na, Árva, Turócz, Szerém, Sáros, Szepes, Bereg, Csongrád, 
Temes, Torontál, Krassó, Horvátország szavaztak;3ik kérdés 
volt:a’fonebbiekre, hogy választói joggal bírjanak, egy  vagy 
h á r  o m évilakást kívánnak é ? 28 szavazattal 21 ellené
ben az eg y  év i fogadtatott el. Ezzel az ülés eloszlott.

3*2ik o r  sz. ü l é s e  a’ mélt. főrendeknek. Elnök: ná
dor ő fensége; tárgy: több rendű üzenetek, és a’honositási 
törvényjavaslat. N á d o r  ő f e n s é g e :  Mindenek előtt fel
olvassa itélőmesterur at.rendektől hozzánk érkezetttárgyakat. 
Gh i c z y  itélőmesterolvassa a’ rk üzenetét a’ méltós. főrk— 
hez a’ megyei kormányzás körében a’ múlt országgyűlés óta 
tett intézkedések iránt f. e. jan. 30rul kelt kegy. kir. leirat 
tárgyában’s kezdi olvasni a’részekviszszakapcsoltatása iránti 
rendi üzenetet. N á d o r  ő f e n s .  Ezen üzenet hoszszu, talán 
jó lesz felolvasottnak tekinteni (helyes). G h i c z y K. itélőm. 
olvassa a’ kk. 2ik üzenetét a’ közös teherviselés tárgyában; 
a’m. főrendek válaszüzenetét a’ magyar nyelv és nemzetiség 
tárgyában, mi is igen csekély szerkezeti módosítással elfo
gadtatván, felolvastatott válaszüzenete a’ főrendeknek a’mu- 
tatkozó éhínség tárgyában kelt rendi üzenetre, továbbá vála
sza ő főhgségének Pozsony városa, —  úgy a’vágujhelyi pré
postnak megjnem jelenésök iránti rendi üzenetre. Ezek után 
fölvétetett a’rknek a’ magyar honositásrul szóló törvényja
vaslata. B. V ay  Miklós:E’ törvényjavaslatnak már első sora 
ollyan, mellyet bővebben kell megvitatni, és illyen igen sok 
lesz, ha a’ m.főrknek honosilásróli általányos nézeteik a’ ren
dekéitől eltérnek; és igy miután ezen tárgy úgy is igen is- 
méretes azt inditványozá: mondanák ki a’ főrendek e’tárgy- 
róli általányos elveiket, és a’ rendeket szólítsák fel, hogy e- 
zen elvekhez idomítsák törvényjavaslatukat. Gr. T e l e k i  
Dom. Fentartja nézeteit az általányos elvekre,ha ezek csak
ugyan előlegesen itt kimondatnának; kívánja mindazáltal, 
hogy ezen elvek aként mondassanak ki, miszerint a’ rk kö
zeledése nelehetlenittessék. Gr. S z é c h e n  Ant. A’ mosta
ni vitatkozást a’ tanácskozások szabálytalanságából szár
maztatja, az általányos elvek kimondásával a’ részletek meg
vitatását ő is könnyebbnek hiszi; de miután a’ mai tanács
kozások tárgyát ezen üzenet teszi, ezt fölolvastatni kívánná, 
(helyes). Fölolvastatván a’ törvényjavaslat, b. V a y Miklós: 
A’ szőnyegen levő törvjavaslatot úgy tekinti, mint az általá

nyos honosítási elveknek tonnáját. A’ múlt hongyülés törté
nete kimondja annak szükségét, hogy a’ honosítás ügyét.ha
tározottan .cell elintézni. Most, hol az ősiség módosításainak 
küszöbén állunk, nem lehet az közönyös, hogy a’ külföldi, ki 
honuukatszinleg sem ismeri, szabad földeinket rakásra vásá
rolván: mint gyarmatokból szedje jövedelmeit; nem lehet kö
zönyös hogy a’külföldiek p. o. Ruszton vagyBazinban hono
síttatván a’ hatóság által, ’s a’ törvényengedte hivatal- és 
birtokszerzés képességével fölruházlalván minden ellenőr
ködés nélkül a’ benszülüttek jogaiba lépjenek —  ez igy a’ 
nemzetiség veszélyeztetése nélkül nem lehet. Azonban midőn 
a’ honosítást és birtokszerzést nehezebbé kívánjuk tenni,mint 
az eddig történt, óvatosan kell eljárnunk: nehogy földünk
nek ezen rationalis főkincsiinknek becsét—-a’ vevők ooncur- 
rentiájának megakadályozásával— végkép etsilányitéűk.Ket
tőre kell főkép ügyelnünk: lö r  honosítási ojly szabályok al
kottassanak— mik ki nem játszhatók. 2)Hogy intézkedéseink 
a’ föld becse csökkenésének okai ne legyenek, »’törvényja
vaslatot úgy,miként az mostan áll, el nem fogadhatja. E’tör- 
vényjavaslatszerint ugyan is az országgyűlés souveraini joga, 
a’ honosítás,meg'csonkulván, annak gyakorlása egyes hatósá
gokra ruház tátik, a’ nélkül hogy ezen gyakorlatban más ga
ranciák állíttatnának fel, mint az egyes honosítási eseteknek»’ 
helytartótanácshozi fölterjesztése. Szóló az országgyűlésnek 
eddig gyakorlott egyik legszebb jo g á t,— a’honositási jogot 
— egyes esetekben ezentúl is föltétlenül kívánja föntartani. 
A’ szorosabb értelemben vett honosítás gyakorlatát— melly 
nemesedést, és törvényhozói képességei nem adna— áten
gedné szigorún megtartandó qualiücatiók mellett az egyes 
hatóságoknak,úgy azonban, hogy a’qualiücatiók szoros meg
tartásának garantiájaul „az előforduló egyes hatósági hono
sítások es e te  in ek följelentésénél szigorúbb biztosítékokat 
eszközöljünk, mellyek által a’ végrehajtó hatalom erélyes el
lenőrködése is megállapiltassék.— Gr.Tel eki Dom.Ugy lát
ja szónok, az a’ kérdés: változtassák é a’ mostani gyakorlat 
vagy sem; és más hatóság mint az országgyűlés honosítható? 
Eddig a’ honosítás által némi szívességi, complimenli haj
lamnak kívántunk eleget tenni honosítván azokat,kik erre vé
leményünk szerint érdemeseknek találtattak. Szóló csak azt 
akarja honositni, kiről hiszi,hogy a’ honnak jó polgára lesz. 
A’ második kérdést illetőleg a’kk.és rr. azon véleményét,mi
szerint egyes törvényhatóságok is honosíthassanak, megszo
rítani kívánja: kimondván, miszerint hivatal- ’s birtokképes
séggel összekötött honosítást a’ megyék csak úgy adhassa
nak, ha e’ részben a’ hongyüléshez fölterjesztés történik. Mert 
ha a’ megyék hivatal-’s birtokképességet —  ezen minden 
más jogok kulcsát föltétlenül osztogathatnának—  a’ legna
gyobb viszszaélésekre adna okot. De egyes dicasteriumra 
sem kívánná a’ honosítás e’ faját bízni, mert valamint a’ ko
ronát armalisaitól megfosztani nem akarja, ügy a’ hongyü
lés birtok- és hivatal-képesség- adhatási jogát csonkulatlan 
kívánja megőrizni. Az idegenek bevándorlásától nem fél: jobb 
szereti,ha a’ föld munkás kezek alatt virágzóvá tétetik, mint
ha a’ hon kincse külföldön pazaroltatik. A’ 3 évi országgyü- 
lésnem riasztja viszsza— ezarra, hogy a’ földbirtokszerzés 
megnehezittessék, ’s az ipar gátoltassék —  alkálimul szol
gálni nem fog, annyival inkább, mert szóló hiszi a’ nemzet 
haladásáról, hogy évenkinti országgyűlésünk lesz; de ha ez 
nem történik is, az iparüzőkre nézve könnyű kivételt tenni, a’ 
ki pedig ur, nagy ur akar lenni, három évig is várhat —  a’ 
szegényekneksem lesz nehéz szerényebbigényeikhez képesta’ 
honosítás kisebb jótéteményeivel beérni. Részletesb észrevé
telt most szóló nem tesz.

S z é c h e n  A. Azokra szorítkozik, mik előtte mondat
tak. A’ ki hazánk körülményeit isméri, nem lehet nem kíván
nia, miszerint mi is honosítási törvényekkel biztosittassunk. A’ 
hongyülés eddig föltétlenül gyakorlott jogát sértetlenül, és 
minden föltételek megszorításai nélkül hagyja meg, mert olly 
föltételek, miket egy országgyűlés megtartana’s a’másik tán 
nem tartana, a’ legnagyobb zavart idéznék elő. A’ nemesség 
élvezetét czélszerün csak a’ hongyülés adhatja, vannak azon
ban más polgári jogok,miknek osztásában eddig legnagyobb 
zavar volt —  ezekre nézve szigorú qualiücatiókat óhajt. B. 
M aj t h e n y i A. liptói főisp. Megálapiltatván a’ birtok- és hi
vatalképesség, a’honositási törvényeket mellőznünk már nem 
lehet. Az indigenatust a’ naturalisatiótól,incolatustól megkü
lönbözteti. Az indigenatust eredeti törvényes szellemében in
neniül is megtartani kívánja. Ha jól értette koronaőr ő exlja 
indítványát, azt úgy fogta fel: miszerint a’megyék csak a’ tö r
v ény ig  meghatározott qualiücatiók teljesültéről tesznekma- 
nifestatiót, úgy annyira,hogy ha a’ honosítandó a’ föltételek
nek eleget tett, többé semmi önkénytől nem függene annak 
elhatározása: vájjon honosíttassák é, vagy nem? Nem kíván
ja az országgyűlések teendőjiközé sorozni sem az egyes ho
nosítási esetek regestraturáját;sem a’honositandókfölmente- 
tését a’ tö rvény ig  megalapított qualiücatiók a ló l; mert az 
első a’ hongyülés eminentiájával meg nem fér; a’ második 
pedig csak zavart okozna az országgyűlés feladatainak rendes 
elintézésében. Koronaőr ő excljátpártolja.



n o
B u s a n  Her. (Horvátk.) Csak az imént fölolvasott fő— 

rendiüzenetből meggyőződött, miszerint a’ főrendek a’ hor- 
Vcát nemzetiségre elnyomólag hatni nem akarnak, ’s igy elér 
ve tudván,miszerint a’horvát honosításokban a’ magyar nyelv 
tudása qualiücatióját megállapittani nem kívánják, koronaőr 
o exclja indítványához csatlakozik. —  B. J e s z e n á k  joge
gyenlőséget akar a’ belföldiek és honosítottak közt. Birtok- 
és hivatalképességet csak az országgyűlés adhasson, ’s a’ ho
nosítások fölötti felügyelést is erre bízná. — O c s k a y A.  
kassai püspök. Az indigenatust eddigi szokás szerint megtar
tatni, ’s az incolatus föltétele közé pedig a’ bevett vallások 
egyikét mulhatlanul besorozni kivánja.Koronaőr ő excját pár
tolja. —  O s e g o v i c h  J.szegniai megyés püspök. Busán H. 
horvát követtel egyetérve, koronaőr ő exclja indítványát pár
tolja. —  Gr. Pá 1 f fy József. A’ honosítás eddigi gyakorlatát 
továbbra föntartani nem akarja, ezen gyakorlat olly érde
mes férfiakat is honosított,kik azt meg nem érdemelték, azért 
is honosítási határozottabb és szigorúbb föltételeket óhajt, 
gr. Teleki Dom. ő mltgával teljesen egyetértve vele szavaz. 
—  Gr. Z i c h y  H. Koronaőr ő excljával szavaz. Nem egyez
hetik abba, hogy birtok és hivatal-képességet csak azország- 
gyülés oszthasson; mert ha ez csak a’ nemesi birtokszerzőkre 
nézve állapíttatnék meg, nehézségetnem látna; de a’ gyáro- 
sak és iparosakraez sok hátramaradást okozna.

Gr. C z i r á k y János. A’ honositásnál mondhatlan óva
tosság szükséges, nehogy a’ nemzetiség ügye veszélybe vi
tessék. Indigenatust adna azoknak,kiknek a’ hon iránti érde
meik kétségtelenek. Incolatusra nézve három categoriát ál
lít föl. Gazdagok, iparosak, és proletariusok. Ezeket kizárná, 
’s a’ néptelenebb alföldi vidékekre inkább a’ felföld lakóitte- 
lepitené. A’gazdagokra szigorú föltételeket kíván, mert ezek 
nagyobb részben hazánk földét csak haszonvágyból sze
retik, az alkotvány és a’ hon közvetlen fölvirágoztatásával 
nem sokat törődnek —  e’ haza csak speculatiójok tárgya. 
Birtok-’s hivatal-adományzó jogot a’megyéknek nem adna, 
kezet fogván gr. Teleki Dom. A’ gyárosak és iparosak osz
tályára, melly hazánk iparát segítené a’honositás föltételeit 
megkönnyitené;mindazáltal a’hatóságnak, mellynek kebelé
ben letelepedni óhajtanának, meghallgatását szükségesnek 
hiszi.— Gr. T e l e k i  László. Megegyezik abban,hogy általá
nyos elveket állítsunk föl, ’s a’ törvényjavaslat ezek szerinti 
módosítására r.ket fölhijuk;kivánna azonban általányos elvek 
fölállítása után a’ részletekbe is bocsátkozni. Koronaőr ő 
exclja indítványa a’megállapitandó általányosságot nem egé
szíti ki, ’s a’ javaslat lső fejezeténél tovább nem terjeszkedik. 
Nemcsak föntartani de szélesíteni is kívánja az országgyűlés 
honosítási jogát úgy, hogy az polgárosíthasson, nemesilsen, 
és törvényhozó taggá emelhessen.A’ honosítási esetek fölötti 
ügyelést az országgyűlésre bízná, de ha ettől elültetnék, ko
ronaőr ő exclja indítványát csak akint kívánná elfogadtatni, 
hogy a’ honosító megye és a’ helytartó tanácsközti meg nem 
egyezés eseteiben az Ítélet kimondásának joga a’ hongyülé- 
sé legyen. Az országgyűlési honosítás categoriáit megszorí
tásnak nem tartja, megszorítás a’ categoriák hiánya, mert a’ 
honositandók érdemei és biographiájok hánytorgatását szü
li. Gr. Teleki Dom. ha kisebbségben maradna, a’fen mondott 
hozzáadással a’ koronaőr indítványát pártolja. Folyt.

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G O K .
Zeiiiplénmegye. (Folytatása.) 8 ) 11) A’ me

gyei tűzkár—biztosítás már martiusban életbe lép. —  12) 
Egy raktár- biztos, kitől elégnek láttatott négyszáz fo
rintnyi biztosítás elfogadtatni, hat ezer forint körül bukott, 
és pedig az adminisztrátori cura ideje alatt, még] ez mind 
csak megjárná, —  de nincs mit venni a’ bukotton immár , 
és háromezer forint forog bizonyos veszedelemben, —  ki- j

ken fog ez megvétetni? A’jegyzőkönyvben meg vagyon ír
va, hanem mellyik pénztárnok veendi számadása alá valaha, 
azt isten tudja. A’ dologról nem lesz érdektelen annyit tudni 
másnak is, hogy a’ kérdéses biztossal épen úgy mint a’ töb
bivel letétetett a’ véka 1844ben, ’s azóta vállalkozásra bo
csáttatott a’ katonaság kitartása, következőleg mit kellett a’ 
megyének tenni? megszámoltatni a’ biztosokat, és a’ mi ter- 
mesztvénynek kellett számadásuk szerint maradni, azok iránt 
rendelkezni, ez mégis tétetett, de csak papiroson, vékához 
nem nyúlt senki, hogy a’ maradványt fölmérette volna. így 
maradt a’ kérdéses biztosnál i g a z i  m a r a d v á n y  e- 
gészen l8 4 7 ig , midőn egy jóval nagyobb maradvány már 
nagyobb gondosságra ébresztő a’ megyét. Nevezetesen mi
kor l844ben  azt határozta a’megye,hogy könnyebb az adó
zónak pénzül űzetni a’ katonaság-kitartást, mint termeszt- 
vénytadni kamarai áron, és fuvarozni mérföldekre ingyen, 
akkor némelly szolgabirák ellenkezőleg a’ megyei nézettel 
azt látták, hogy bizony könnyebb a’ parasztnak gabonát,za
bot és szénátadni, mert azt maga termeszti, és igy atyásko- 
dólag fölvállalták járásaikért a’ termesztvények szolgáltatá
sát, azaz liferansok lettek tulajdonképen a’ szolgabirák , de 
nem ők adták a’ termeszlvényt, hanem adatták az adózókkal 
és szállíttatták a’ hová kivántatolt, úgy mint az előtt. Hlyen 
vállalkozó szolgabirák megfogadták k i a d ó  emberüknek a’ 
kérdéses biztost, ’s ő vette be és adogatta ki a’ kerületek ál
tal beszolgáltatott termesztvényeket. Egyszer aztán tudni a- 
karta a’ megye: hogyan áll ama szolgabirói atyáskodás az 
adózó népre vonatkozólag?’s úgy találtatott,hogy a’ nép be
szolgáltatott mindent, de az nem fordittatolt oda, hova szán
va volt, ’s bár minden hadi adóját lerótta is a’ nép termeszt- 
vényekkel, mégis tartozásban volt a’ rossz kezelés miatt. És 
ekkor mi történt? nem hogy a’ válalkozó szolgabirót szoríta
ná elégtételre a’ ns megye, —  hanem annak tisztjét veszi 
elő, a’ kiben nincs biztosság ’s ezt azon okból, mert a’ kér
déses biztos, még a’ magtári kezelés megszüntetése után is 
fizetéses szolgája volt a’ megyének. Ámde csak azért, hogy 
az ottani megyei épületekre felügyeljen, a’ mint a’ katonai 
termesztvény kiszolgáltatása vállalkozásra adatott,többé ezen 
biztos a’ megyének nem volt számadó embere, termesztvé
nyeket illetőleg. És ha ezt igy veszi a’ ns m egye, és azoktól 
kíván számadást, kiket az illet, bizonyára nincs vesztesége az 
adózó népnek,’s ezt figyelemre méltatni még most sem késő. 
Ennyit a’ gyűlésről. (Folyt, köv.)

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t  a’ tiszavölgyi társulat köz
ponti választványának 1848ik évi február Kién sz. kir. Pozsony 
városban tartott ülése határozataiból .3. Központi igazgató em
lékezteié a’ választványt a’ társulati nagygyűlésnek az alapsza
bályok értelmében megtartása iránt szükséges intézkedésre;egy- 
szersmind inditványozá:hogy a’ nagygyűlés azon időre halasz- 
tassék el, midőn az országgyűlés e’társulat ügyeibe teendő lépé
seiből a’társulat isnémileg tájékozhatja magát teendőji iránt,vagy 
épen a’ körülmények úgy kívánván a’ társulatnak fog kelleni ké
relemmel járulni az országgyűléshez. H a t á r o z a t :  Ezen indít
vány elfogadtatván, közhírré tétetni rendeltetik, miszerint a’ tár
sulat központi választványa a’nagygyülést azon időig elhalasztja, 
mig az országgyűlés folyamatából a’ teendőket biztosan kijelöl
hetve, azt a’ nagygyűlés elibe terjesztheti.

Ugyancsak a’ választvány határozata folytán az érdekeltek 
értesittetnek, miként a’ jelen évi munkasorozatot meghatározó 
választványi ülések f. évi april hó 3kán sz. kir. Pest városban ve- 
endikkezdetöket,mikorra minden osztályok igazgatóji,’s osztály
mérnökei az alapszabályokhoz képest megjelenni ezennel fölhi
vatnak. Kelt Pesten 1848. febr. 20kán, kiadta D é c s e y  Lajos 
társulati jegyző.

K Ü L F Ö L D .
OLASZORSZÁG. Nápolyban febr. 11 kén hirdetteték 

ki a’ nemrég adott alkotvány. Áll öszszesen 31 czikkből a’ 
törvényhozó kamrák, választók, király, miniszterek,statusta

nács, lürvénykezés ’stb fölött.— Febr. 6kaig terjedő paler
mói’s meszszinai hírek szerint csakugyan bizonyos, misze
rint mind a’ két város egy az öszszes birodalomra szóló al
kotvány iránti Ígéretet viszszautasilván kijelenté, mikép Szi- 
czíliának nem szükség a’ király kegyelmétől várni alkotványt, 
mivel azzal a’ nélkül is bir ’s megmarad mellette. Az úgyne
vezett főbizottság formaszerüen osztályozott kormánynyá a - 
alakult, mellynek élén Ruggerio Settimo áll. —  Meszszina 
város azon királyi ígéretet, miszerint hahogy a’ kir. sergek- 
hez csatlakozik, Sziczilia fővárosává tétetik, egyszerűen visz- 
szautasitá.—  A’ nápolyi király által szicziliaiaknak ajánlott 
két egyezkedési pont következő: 1) A’ szicziliaiak ép annyi 
követet választnak a’ közös parlamentbe,mennyit a’ száraz
földiek; 2) A’ közös parlament felváltva Nápolyban és Pa- 
lermóban fog tartatni. •—  Hallomás szerint egy nápolyiak és 
szicziliaiakból álló küldöttség menend Meszszina’s Palermó- 
ba, a’ két ország (Nápolyés Sziczilia) kölcsönös érdekeinek 
kiegyenlítése végett.—  Genuában febr. 8kán eslve a’ szín
házban a’ nép Genua város zászlóját roppant örömzajjal a’ 
színpadra hozta ’s felfűzte. Egy ügyvéd túláradó lelkesüléssel 
szólt a’ néphez,’s felszólítván azt a’ lombardiak ötalmazásá- 
ra, mondá többi közt: ki a’ háromszinü zászlót Milano város 
falaira első fellüzi, marlyrkoronát’s halhatatlanságot vívott ki 
magának. —  Velencze’s Milanomég nyugalmas.

Florenczben febr. 17kén hirdettetetí ki az uj állodalmi 
szerkezet. Száz meg száz ember állt az utczasarkokon, figyel
mesen olvasva az óhajtva várt hirdetvényt. Álgyudörgés ’s 
harangzúgás jelenté a’ szerencsés eseményt.—  A’ nap nagy 
nemzeti ünnepéllyé változott. Tehát a’ toscanaiak is elérték 
czéljokat.Monaco fejdelemségben II.Florestan lierczeg szinte 
alkotványt ígért népének a’ pápa is, Piement is, szóval majd 
mindnyájan!

OROSZORSZÁG. A’ sz, pétervári hírlap jan. 2 Okáról 
következőt foglal magában: „Rómában dec. 17dikén tartott 
titkos gyülekezetben ő szentsége egy beszédet tartott, melly
nek egyik helye a’ római kalh. egyház Oroszországhoziviszo
nyaira vonatkozik. Minden innen következtethető ferde magya
rázat előzéséül megjegyezzük, miszerint a’ jóváhagyás, 
mellyel ő fels. a’ czár, a’ sz. székkeli egyezséget elfogadta, 
csak később, miután a’dec. I7kei gyülekezet már lefolyt, ér
kezett Rómába. Remélljük, miszerint e’ jelentés elégséges 
leend pápai udvarhozi viszonyaink megnyugtató jelleme fölötti 
minden kétségnek eloszlatására.“

KÜLFÖLDI ELEGY.
GirardinEmil lelépett a’ követi pályáról,’s levelet irt 

Odilon-Barrothoz, mellyben őt hasonló cselekvésre szólít
ja. Ezt az egész ellenzék lelépése követendvén,uj választások 
lennének szükségesek ’s a’ miniszterség a’ nemzeti bizalom
hoz kényszerülne folyamodni. De Odilon Barrot ’s Thiers a’ 
tartandó reformlakomávali demonstratiót vélték czélraveze- 
tőbbnek. A’ schweizi szövelséggyülés nemsokára vagy elosz- 
lik,vagy elhalasztalík,’s csak a’cantonok első követei maradnak 
Bernben, bizottságul a’ szövetségi oklevél uj tervének meg
vizsgálására. Ennek főbb pontjai leendnek: a’ település és 
postaszabályozás.

Rómában a’ nép részéről történt némelly föllépések követ
keztében ő szentsége nyilványos fölszólitásban megígérte a’ró
maiaknak, miszerint a’ polgári ’s politikai szerkezet, úgy a’hadügy 
javítására ezélszerü rendeléseket hozand, egyszersmind alattva
lóit a’ külső berohanás elleni aggodalmak iránt megnyugtatá. 
Ausztriai császáré fels. ’s modenai és pármai hgek közt szer
ződés létesült a’ belső ’s külső béke és törvényes rend köl
csönös fentartatására statusaik határai közt. Ez által a’ mo- 
denaiak és pármaiaknak nehezbittetik az olasz mozgalmakho- 
zi csatlakozás.

27ik szám.
j  Csőd szakács-állom ásra.

A’ pesti nemzeti Casino részéről ezennel 
közhírré tétetik, hogy az intézetnél levő szakácsi 
állomás e’folyó év sz.Jakab napján megürülend- 
vén, azt elnyerni kivánók alulirt igazgatósághoz

58. Árverési hirdetvény.
A’ nagymélt. magyar kir. udvari kincstár 

kegyes jóváhagyásából közhírré tétetik, hogy az 
1847ik esztdei diósgyőri urad. termésű 44hordó 
majorsági, és 238 hordó dézmaborok 1848. észt.

É R T E S í  T Ő.
legfeljebb folyó észt. junius (első) napjáig fo
lyamodjanak, a’ hol is az állomással járó esztdei 
fizetésről ’s kötelezettségről bővebb értesítést 
nyerhetnek. Kelt Pesten február I9én 1848.

II a j n i k P á l ,
n. Casino igazgató által. 3-3

1848.

martins hó 3lik (harminczegyedik)napjánMis- 
kolczon a ’ k. kasznári lakban tartandó nyilvá
nyos árverés utján a’legtöbbet Ígérőknek kész
pénz-lefizetés mellett eladatni fognak. Kelt Mis— 
kolezon, január hó 31. 1848. 3 — 3

fNéhai mélt. tolnai gróf Festetics János József ur oldalagos Örököséinek Pest sz. kir. vá
ros határában, a’ várostól alig félórányira kassai országúiban fekvő szép birtoka, melly közönsé
gesen R á k o s  n é v  alatt isméretes, 1848. észt. martius 23dik (huszonharmadik) napján, 
szokott délelőtti órákban a’ hely színén közárverés utján, fundus instructussal vagy a’nélkiilfog 
eladatni.—E’birtok állománya 31 7378/ i2oo hold első osztályú szántóföld, 136' ,63/ )20o hold leg
jobb minőségű rét, 23000/ í 2oo hold erdő, 2983/ 120o hold konyhakert, 2" 8R/1200 hold szőlő,— 
tesz tehát az épületek területével együtt 79632% 20o holdat. Vannak rajta urasági lak, tiszt'ak, 
cseléd lakok, gazdasági épületek, kovács-műhely, jól jövedelmező vendégfogadó ’s végre az 
egész birtokot keresztül hasitó szelíd vizű Rákos patakon egy négy kerekű és szintén jól jöve
delmező malom.—Bővebben értesülhetni Pesten hites ügyvéd Deák József (Üllői ut, gróf Károlyi 
házban) és Zsivora György (Servitatér, Sziklay házban) uraknál,—Pozsonyban: TóthLőrincz h. 
ü. urnái (Zöld téren, Lorinczkapu mellett, 238.sz.) ’s Bécsben udvari ügyviselő Barlanghy László 
urnái (Dorolheergasse 115.) 2—3

59. Árverési hirdetés.
Néhai méltóságos és főtisztei, szalai báró 

Barkóczy László, székesfejérvári püspök ur hát
rahagyott tömegéhez tartozó különféle ingó ja
vak, jelesül: szelenczék, órák, tükrök, csillárok 
(Luster), képek, szőnyegek, kocsik, lovak, ló
szerszámok, közönséges és aszuborok ’s egyéb

tárgyak f. észt. martius 13án (tizenharmadikán) 
és reá következő napokon Székesfehérváron lé
tező püspöki lakban nyilványos árverés utján a’ 
legtöbbet Ígérőknek tüstinti készpénzfizetés mel
lett el fognak adatni.

Venni szándékozók a’ nevezett helyen reg
geli órákban megjelenésre hivatalosak. 3—3

II i r d e t v é 11 y.
Az apatini kir. kínost, igazgató mérnöknél 

egy fizetéses gyakor noki állomás, mellyel évi se
gélypénz fejében 180 pengő forint a’ napidijak 
21 ik osztályával járul, megürülvén, kik ezen hi
vatalt megnyerni óhajtják, ebbeli folyamodvá

nyukat, mellyben magukat kiképzettségÖk, raj
zolásban!' ügyességük, mérnöki oklevelük ’s ed
digi magokviseletéről kellőleg igazolni tartoz
nak, legfeljebb folyó észt. martius 27dikeig(hu- 
szonheledikeig) a’ zombori kir. kincst. főigaz
gatóságnál nyújtsák be. 2—3

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y .  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 4 5 3 .  szám.
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ven. Előfizethetni helyben a’ szer- 
Az ausztriai uiruiwiuuuu. vagy külföldi tartományokba kiván- 
f ö l v é t e t i k  ’s Dontosan és jutányosán közöltetik.

P E S T

vasárnap martius 5 kén

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Kinevezések és előlépteté
sek, halálozás. Közlekedések ügye. IV - 0 rs z á gg y ü l é s :  kerületi 
tanácskozások a’ városrendezési választványi munkálat fölött; f ö r e n d i 
ü 1 é s : a’ honosítási törvényjavalat érdekében).

Kü 1 fö Id. (néplázadás, LajosFülöp trónruli leköszönése, rögtön
zött ideiglenes kormány.) Olaszország).

Értesí tő.

M AGYARORSZÁG és ERDELY.
Nádor ő cs. kir. főherczegsége alsóviszti Fo g a  r a s y Já- 

nost, eddig kir. váltó—feltörvényszéki tanácsjegyzőt, ’s a’magyar 
tudós társaság r. tagját nádori hivatala titoknokaul kinevezni 
kegy. méltóztatott.

A’nm.magy. udv. kincstár a’rosenbergi ideiglenes kincs
tári kerületi felügyelőségnél megürült számvevőségre H u t t e r  
József dobrai kir. harminczadost alkalmazd.

Bécsben, febr. 28kán balatoni Key es Antal cs. kir. udv. 
tanácsos és államtanácsi előadó, elébb Magyarországon a’ kir. 
ügyek igazgatója, múlt éjen munkás életének 59ik évében jobb
létre szenderült.—Pozsonyban, f. évifebr. 29én esti 8 ^4órakor 
tunyogi és borosjenői K o r d a  Lőrincz Szatmármegyének köz- 
szeretetü első alispánja és országgyűlési első követe életének 
t>tíik évében májkeményedósi betegségben élni megszűnt Áldás 
lebegjen poraikon!

K ö z l e k e d é s e k  ü g y  e.

IV.
Jaj Pestnek, és ti dunántúli megyéknek.

Hazánknak tán legnagyobb baja az,hogy igen kevés or
ganizáló talentuma van. Annálinkább praevaleált minden kor
ban a’ destructiv erő. Azért mondhatá méltó joggal minap 
Mosonynagy követe:

„Mig a’ magyarnak törökkel, lrancziával van dolga, 
nincs semmi baj; de majd ha reformokra kerül a’ sor, ha a- 
lakitni kell újjá viszonyait, akkor áll be a’ valódi veszély.“

Megvan. Benne vagyunk nyakig. A’ hároméves gyü- 
lésezés megörökíti a’ sérelmi diaetikát, abnormis lüktetése
ket, succussiókat okoz; normális vérforgást lehetetlenné tesz. 
A’ városi rendezésben legjobb utón vagyunk a’ demagógia 
organisatiójához, ’s anarchia-rendszerezéshez; az univer
sale suflragiumtól csak egy hajszál választ; még azon szóno
kunk is,ki az országos és municipalis census okszerű külön
választását indítványozd, az universale sufíragiummal ka- 
ezérkodék.— Végre a’ közlekedések ügyében nemzeti é sa -  
nyagi fejlődésünk minden sikerét fenyegeti a’ v ü k  ó v á r i  
vasút !  —

Átolvastuk a’ vukovári vasut-társaság emlékiratát az 
országgyűléshez. Ismerjük a’ tollat, mellyaztmegirá. Lehe
tetlen, hogy annak, ki azt fogalmazd, csak sejtelme is volna 
arról, mennyi destructiv anyag van ez irományban elszórva. 
És ez a ’ nagy baj. Mert ha tudná, elhagyta volna bizonyosan; 
de mivel nem gyanítja, alkalmasint megütközik állításunkon.

Alkalmat veszünk némellyeket kimutatni.
Mig az országban egy két vasútvonal kiállításáról volt 

szó, mig csak központi vasút ’s fiumei társaság létezett a’ múlt 
diaetán, addig a’ vukovári vonal egészen más alakban tűnt 
fel mindenkinek.

Természetesen. Ha a’ feladat az, hogy az ország külön
böző vidékei e g y  közös pontot leljenek, honnan terménye
ik a’ tengerpartra jussanak, ez egészen más pont leend,mint
ha különböző vidékeknek nem e g y  közös, de mindeniknek 
külön önálló vonalt kell kijelölni.

És ez a’ különbség a’ vukovári vonal múlt diaetai, és 
mostani állása közt. Mig arról volt szó, hogy mind a’ dunai, 
mind a’ tiszai termelésnek egy közös gyülpont jelöltessék ki, 
természetes volt, hogy ezt az alsó Dunán a’ Tiszához minél 
közelebb sőt legokszerübben a’ torkolatnál kelle keresni.—  
Természetes az is, hogy az ország részvéte feléje vonult.

Ámde azóta Pest Öszszeköttetett a’ Tiszával a’ szolnoki 
pálya által; Miskolcz, Debreczen, Arad és Szeged készül ösz- 
szekötni magát a’ szolnoki vonallal. Ez általa’ tiszai gazdag 
termelésnek legbiztosabb fokhelyévé Pest válik.

Ha hát Pestbül csak a’ központi vonalon lehet a’ te r- 
mesztvényeket egyedül Ausztria felé vinni, mi természete
sebb, mint hogy a’ Tiszavidék bő, és igen olcsó terményei
vel elárasztja Pestet ’s a’ Duna felső részeit. Ekkor a’ pest
megyei, tolnai, fejéri, veszprémi, somogyi, szóval dunántúli 
gazdáknak le kell menni a’ Dunán Vukovárig, hogy onnan 
Fiuméhez utat keressenek, azonban ott meg ellenükben a’ 
gazdag Bánság áll előnyben. így minden térről kiszorítva 
Pesten és Ausztria felé a’Tiszavidék által,Fiúméból a’ Bánság 
által, nem természetesé, hogy a’ pestmegyei ’s dunántúli me
zőgazdaságnak el kell sülyedni, mert költségesb termelés 
mellett a’ versenyt meg nem bírja, ha a’ szállítás viszonyai 
is e l l e n e  állíttatnak fel.

Ellenben ama közlekedési hálózat, mellyet gr. S z é 

c h e n y i  indítványoz, kiegyenlít minden bajt, sót csak azál
tal lehető kikerülése annak, hogy egyes országrészek ipara 
el ne nyomassék. Hat. i. a’ Tiszavidék termelésével Pest fe
lé tolul, innen vagy Ausztriába, vagy a’ tengerpartra viszi 
fölöslegét. Mindkét esetben a’ szállítási viszony már magában 
kiegyenlíthet sokat, mert a’ dunai vidékek mind a’ központi, 
mind a’ pest-üumei, soprony-kanizsai, mohács-légrádi vo
nalok állal előnyben vannak ’s ha még szükség segíteni, az 
országos bérszabályzat teljes súlyegyent állíthat e ló , az or
szág különböző részei közt.

A’ vukovárüumei vonal tehát semmivé tenné a’ pest
megyei ’s dunántúli mezőgazdaságot a’ nélkül, hogy a’ Ti
szavidék emelésére valamit tenne a,’ mohácsi vonal fölött.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
Február 2 2 kén 6 0 dik k e r ü l .  ü l é s .  E l nökök :  

Mán József ésSomsics Pál Mármaros ésBaranya követelj e g y- 
z ó k: Szabó Miklós, és Szentkirályi M. tárgy: gr. Széchenyi 
István véleményes jelentése a’ közlekedési eszközök iránt és 
városi ügy. Szabó Mi k l ós  felovassa Széchenyi István vé
leményes jelentését. B ó n i s szeretné tudni, miután a’ magá
nyos petitiók,mielőtt fölolvastatnának,véleményadás végett a’ 
választványhoz előbbhatároztattak átnyujtatni, vájjon e’ jelen
tést Széchenyi úgy adá é be, mint magán-ember folyamodvá
nyát,v. mintmosonyi követ,vagy mint kormányi hivatalnok,ha 
mint Széchenyi Mosony követe aláírása nélkül, úgy a’ határzat 
nyomán a’ fölolvasásnak nem volt helye; ha mint jelentés.... 
(Itt szónokot S o m s i c s  félbenszakasztá mondvámEzt Szé
chényi, mint Széchenyi a’ nádorhoz adá, tőle kerül a’ személy- 
nökböz,’s ő méltósága a’ kerületi elnökség kezeibe juttatá. 
Tán a’ tiumei vasút ügyével megbízott választványhoz volna 
utasítandó. S z a b ó  Mi k.Szinte illy véleményben van.) Szóló 
ebben megnyugszik.De máskorra a’határzat épségben tarta
tását kívánja, vagy, hogy a’ magán-folyamodványok itt fel
olvastassanak,töröltessék el a’ határzat,— B e r n á t h (Ung) 
Ez iratot hivatalos jelentésűi nem fogadja e l, mert az által 
érvényessége ismertetnék el azon hivatalnak,mellyet a’ kor
mány or.ggyülésen kivűla’helytartótanácsnál alkotott.Szent- 
k i r á l y i  M. Ez irat tartalma mutatja, hogy folyamodvány, 
azért a’ fiumei vasúttal foglalkozó választványhoz utasítandó. 
Részéről sem kívánja hivatalos jelentésül tekintetni, miután 
erre az illetőt e’ tábla sem nem kérte m e g , sem hivatalát 
törvényesül el nem ismérheti.'— B a b a rc z y  szinte választ
ványhoz kívánja utasittatni. Jus t h (Turócz). Illy nagy do
lognál a’csekély nyomatékosságu formákat mellőzni kellene. 
Unggal nem lehet egy véleményben, mert ha ez bár hivata
losjelentés volna is, nem hogy szorítása, sőt tágítása lenne 
az alkotványosságnak. Bár csak több hivatalos jelentést ad
nának be a’ kormányi hivatalnokok,mert ez általa’ táblafen- 
hatósága alapittatnék meg. Az irat választványhoz adatni ha
tároztatok S z e n t k i r á l y i  olvassa a’ városi t.javaslat 39. 
§át azon módosításokkal, mikben a’ többség megállapodott, 
egész a’ d) pontig.— A’ d) mellynél fölhija jegyző a’ren - 
deket, hogy az év iránt szinte itt is rendelkezzenek. A’ d)pont 
alattiakra nézve 2 évi lakásban állapodtak meg. Szl uha :  E’ 
pont 2dik részét, mennyiben a’ pénzről rendelkezik, olly fo
rintról tevén említést, mellyből húsz számittatik egy mark
ra, fölöslegesnek tartja, mert általa elismertetnék, hogy a’ 
törvényes pénzlábon kívül más is van az országban, ó e ’ he
lyett azt kívánná odatétetni, hogy a’ fönebb előszámlállak 
választói joggal csakúgy bírnak, havagyonaik és keresetük
től adót fizetnek. Sz e n t k i r  ál yi  M. A’ 21. § szerint minden 
telepedett vagyona és keresetétől adózni köteles, tehát a’ ja 
vaslat fölösleges. Azontúl, mint már tegnap mondá, nem lé
vén adósystemánk, a’ város önkényétől függ a’ megadózta
tás, mit ha nem tenne,egész categoriákat kihagyhatna a’ vá
lasztók sorából. K e nd e (Szatmárm.) valahára definiálni 
kellene a’ pénzt. A’ civilisált európai álladalmak ezt mind 
megtevék,’s kimondák mi a’pénz hasisa, ezüst é vagy arany.? 
Nálunk ezüst az alap, és mivel a’ törvényben justae ligáé mo- 
neta áll, a’ § végét úgy kívánná módosítani: igaz súlyú és kö- 
tegü forint, rnellyből 20 tesz egy Unom márkát. —  B a l o g h  
(Győrm.) Ismételve ajánlja, hogy az „adózik“ szó menjen a’ 
szerkezetbe, mivel minden európai álladalomban adó vette
tik hasisul a’ repraesentansra: ’s ha már Pest követe szerint 
az adózás implicite úgy is értetik, semmi nehézségbe sem 
kerül nyíltan is kimondani azt a’ § elején. S z e n t k i r á l y i  
M. Ha érdemes követ ur egyik elvet a’ másiktól függesztette 
volna föl, nem tenne kifogást: ha például úgy fejezné ki, „ki 
adózni t a r t o z i k.“  De ő factumtól függeszti föl a’ jogot ’s 
igy a’ b) c)categoriák, fókép ha rajtok az adó nem válasz
tás előtt, de után exequáltatnék, egészen kihagyathatnának a’

jog-gyakorlásból. Ke n de. A’ világ pénzlábairól tartott dis- 
serlatiút. —  Ba l o g l i  K. (Győrm.) ő Pest okoskodását meg
fordítja: mert executióra nem is lesz szükség, sőt ki jogot a - 
kar gyakorolni, sietend megfizetni az adót. C s a u s z  (Nagy
bánya) Gyűrni, köveiével egyetért. Nem is kell félni, hogy va
laki az adózástól, miszerint jogát ne gyakorolhassa,fölmentes
sék, miután a’ közgyűlés vetendi ki az adót , melly őrködni 
fog a’ szándoklott viszszaélések ellen. J o a n n o v i c s  (Te
mesvár.) Igaz, hogy csak az gyakorolhat jogot, ki a’ közter
hekhez járul: de azért osztozik Pest aggodalmában, hogy né- 
mellyek nem adóztatnának meg, csakhogy a’ választásnál no 
szavazhassanak. Azért úgy kívánná a’§t módosíttatni, hogy min
denkit a’ város megadóztatni köteles. Végre is S z e m e r e  
indítványára a’ d) pont második része egészen kihagy atoll. E’ 
szerint az egész § igy lesz: I I  Rész. A  választókról 
és képviselőkről. A. A  v á l a s z t ó k r ó l  3 9 §  {ille
tőleg 42. §) Ä  v á r o s i  k ö z s é g  mindazon tagjai, 
kik teljes korúak, sem atyai,sem gyárai,sem yazdaiha
talom alatt nincsenek, és d  törvényesen bevett vallások 
valamellyikét követik, választók; ha vagy: a) A  város 
határához tartozó, és d  telekkönyvben tulajdon, vagy 
egyszersmind hitveseik nevére különleg beirt olly tel
ket vagy házat egy év óta bírnak, mellynek értéke-, kis 
városban háromszáz forint, közép városban hétszáz 
forint, nagy városban egy ezer forint, különösen Pest
városban, kétezer forint: vagy. b ) A  város határában, 
mint kézművesek, bejegyzett kereskedők, vagy gyáro
sak egy év óta telepedve vannak , tulajdon mühelylyel, 
vagy kereskedési teleppel, vagy gyárral bírnak, és ha 
kézművesek, folyton legalább egy segéddel dolgoznak; 

vagy:c)  Tudósok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, aka
démiai művészek , tanárok, a magyar tudós társaság 
tagjai, kik d  városban egy év óta telepedve vannak, kis 
városban negyven, középvárosban hatvan, nagy város
ban nyolezvan, Pestvárosban egy száz forint házbért 
fizetnek; vagy d ) Ezeken kívül mindazok, kik d  város 
keblében két esztendő óta telepedve vannak,és kis város
ban kétszáz. —  közép városban négyszáz, —  nagy vá
rosban hatszáz, Pestvárosban nyolezszáz forint biztos 

jövedelmet kereseteik, vagy tőkeértékeik után kimu
tatni képesek. Uj, 40. § .{illetőleg 43 )  A  39. §. {42. § . )

a)  pontja alatt szabott birtoklási idő nem kívántatik 
meg a zon esetben, ha valaki d  képesítő ingatlannak bir
tokába örökség utján jutott.

J e g y z ő .  Olvassa a’ választvány(javaslat 4 0 .§át. Ide 
jöhetne ugymondjegyző ur d) pontul, hogy a’ város határá
ban levő jobbágy, minőkből Debreczen egyik megtelepitett 
utczája áll, kik a’ városi tanács úri hatalma alatt lévén, nem 
függetlenek —  választó nem lehet. S á p y (Debr.) A’ telepe- 
dés rövid történetét elmondván, szeretné —  úgymond —  a’ 
város, ha ezek megváltanák magukat, addig nem kívánná ő- 
ket részeltetni a’ választási jogban. Ez tán még a’ megváltás
ra issarkalná őket. Bab a r  czy. (Csongrád) Osztályokat sza
porítani nem lévén szándékában, mihelyt valaki a’ városban 
bárminő czim alatt a’ qualiíicatióra szükséges vagyonnal bir, 
legyen választó. A’ jobbágy sem rabszolga már, csak olly 
lakosa e’ hazának, mint bárki egyéb, nincs tehát ok, miért ne 
lehetnének, ha különben qualiücáltak, választók. Helyeslés. 
Maradjon a’ szerkezet. B a b a r c z y .  E’ §. b) pontja szerint 
választók nem lehetnek a’ testülettagjai e’ minőségben, ho
lott a’ tudós társaság tagjait már azokká tettük. S z e n t k i r á l y i  
M. a’ tudós társaság kezébe jelen rendeletünk által olly hatal
mat adtunk, hogy politikai jogot osztogathat, ’s annyi válasz
tót csinálhat, mennyi neki tetszeni fog. (Igaz igaz! Határzat! 
Egy „hang: ezen majd az országos ülésben segíteni kell“ ). 
G o l d b r u n n e  r(Selmecz) választói jogból a’bányatiszteket 
is kizáratni kívánja.

S áp y. Küldőji kimondatni szeretnék, hogy kik valamelly 
bűntény miatt bírói ítélet következtébenfogságbajutottak, vá
lasztók többé ne lehessenek. —  A’ szerkezet meghagyatott 
mintkövetkezik;40 § (44  §) Választok semmi jóllétei alatt 
nem lehetnek’.a)  Társulatok és testületek,mint egyetem- 
leges egyedek. b) A  39 § {42) c) pontjának esetét kivé
ve társulatok és testületek tagjaid minőségben, á) JSő- 
személyek. J e g y z ő  Olvassa a’ 4 1 §1. In  k e y  Zs. (So
mogy köv.) Küldőji a’ városi követeket utasítással kívánják 
elláttatni. S z ab ó  M. Ó nem kíván utasítást: de ez indítvány 
tárgyalását akkorra kívánja halasztatni, ha a’ gyűlésről leend 
szó. Ebben a’ többség megnyugodott ’s a’szerkezet megma
radt, valamint egy pár apró észrevétel kíséretében a’ 42 , 
43. §§ is elfogadtattak, mint következnek: 4 ./.#  ( 4 ő ) A  vá
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lasztók mind d  városi képviselő testület tagjait,mind az 
országgyűlési követeket, mind a' városi tisztviselőket 
választják. 42 §  (46) Ä  választási jogot senkitől, 

k id  39. §ban leirt képességgel bir, megtagadni, sem 
büntetésképen elvenni semrniuton nem lehet. 43 § (47)  
Ä  választási jogot csak személyesen lehet gyakorolni.

J e g y z ő .  Olvassa a’ 44. §t. Z o m b o r c s e v i c s  
Szabadka köv.) Ajánljaa’rendeknek a’kormányi javaslat 45. 
§ ab ) pontját. Vannak ugyan is olly kiváltságok, mellyek ha 
jelen viszonyokban eltöröltetnek, néma’ szabadság, hanem a1 
szolgaság egyenlősége alapittatik meg. Lehet, hogy a1 sza- 
baditékok közül némellyek a’korigényeihez képestártalmasok, 
ezek eltörlendők; de a’ többi megtartandó. —  Ezek úgy 
sem annyira elő- mint személyjogok, —  például : nekünk 
rendszeres büntető codexünk nincsen, —  a’ mostani eljá
rás pedig néha még csupa rendőri áthágást is egyes tiszt
viselő önkényéből bűnténnyé emel, mit sokszor barbár mó
don torolnak meg. Illy szolgaságra alacsonyitó eljárás el
lenében kívánnáföntartani továbbra is a’ polgárság szemé
lyes kiváltságit. S z e n t  ki r á  ly i.E ’kérelmen jelen téren se- 
gitni nem lehet. Ha a’ választók compact testületet képezné
nek föl, lehetne tartani a’polgárok iránt eddig gyakorlott bün
tető eljárást; de a’ választó ha elveszti qualificatióját,evidenti-
ábannemtartható,mintvolta’polgároknál,kikneke’törv.most is
meghagyja éltök fogytáig minden kiváltságos haszonvételüket. 
A’ bajon csak büntető törvény általsegithetni: addig nincs e- 
gyéb mód, mint a’ municipium jótékonyságára bízni magu
kat. (Tovább tovább!) Sá p y  (Debr.) A’ polgári rend jogai 
azon törvényben lévén biztosítva, mellyben a’nemességé. ke
vés vámmentességétől a’ polgár sem fosztathatik meg, inig 
a’ nemesebbeli kiváltságairól le nem mond. U r b á n y i  és 
J o a n n o v i c s  Temesvár, követei e’ tárgyban ellenkezőleg 
nyilatkoztak. Ezután

Z o m b o r c s e v i c s  (Szabadka):Figyelőiért esedezik, 
mert fontos a’ tárgy. A’ privilégiumok vagy úgy szüntethet
nek meg, ha az egész népre kiterjesztetik a’jog, és szóló azt 
vélné leghelyesbnek: vagy a’ választókra szorittassék, avagy 
főn maradván a’ városnak polgárrá nevezési joga, hagyassa
nak meg ezek eddigi jogaikban. Igaz, mitPest éred. k. mond, 
hogy a’ választók compact testületet nem képeznek; de hisz, 
azért még ezek mellett a’ polgárok illy testületet képezve főn 
maradhatnának, hogy azon kiváltságokat élvezzék, menyek
nek elvételével soknak tulajdon joga is sértetnék: illyen az i- 
talmérési jog, hol egyes kezében van. Bónis: Uj castokatnem 
akar teremteni, de a’ szerkezet mellett sem marad, hanem 
kívánja, hogy a’ kiváltságos állás a’ város minden lakóival 
közös legyen. (Hangos helyeslés a’ városi követek részéről). 
S z e n t k i r á l y i  M.: Kik a’ városra kiterjeszteni akarják az 
eddigi szabaditékokat, rosszul számitnak, ha azt hiszik, hogy 
többé casta nem leend: a’ nép irányában csak úgy puszta 
lesz az egész város, mint eddig a’ polgárság. A’ választvány 
abból indult ki, hogy senkiét ne bántsa, de jövőre se enged
je maradni a’ szabaditékokat: azért meghagyd az eddigi pol
gárokét, és a’ tanács privilegium-osztogatásihatalmátszün- 
tetimeg.Rieztis kevesli, szóló belé egyezik, hogy a’ mosta
ni polgárok éltök fogytáig se legyenek privilegiáltak, de ab
ba soha sem egyezik, hogy a’ casták megörökittessenek. S z a- 
bó M. Mind inkább meggyőződött arról a’ viták folytán, hogy 
a’ városok szavazatkérdését a’coordinaliótól elválasztatni nem 
lehet: mert ha a’ szavazat előbb megadatik , aggodalmasan 
nézhetne mindenki a’ coordinatio megoldására. Szerinte a’ 
priv. kiterjesztéshez nem járulhat, mert e ’ művön azon idea 
vonul keresztül, hogy a’ castok megszüntessenek, mit logica- 
ilag ki kell víni. Ezen privilegiáltállása a’ városoknak csak 
azt eszközölné, hogy aző 16 voksuk épen nem democraticus 
irányban működnék, hanem mint a’ világnak minden aris- 
tocratiája előjogait a’ nép rovására továbbra is védené. —  
Pártolja a’ szerkezetet. B ó n i s  (Szabolcs): Uj kiváltságok 
megörökítése esze ágában sem volt, ő azért akará az egész 
városra kiterjeszteni a’ polgári szabaditékokat, nehogy azon 
vád alá essék a’ nemesség, hogy másét elszedi, iáiig magának 
megtartja a’ privilégiumokat. Ó szinte örömest megszüntetne 
minden privilégiumot, demig a’ fönebbi vád nélkül azokról 
a’ nemesség le nem mond: addig a’ most kevés polgár ál
tal élvezettjogokat az egészvárosi lakosságra kiterjeszti. ( E 1- 
f o g a d j u k !  a’ városi követek részéről). Ma u r  ovi  cs : 
(Bártfa)Ha Szabolcs indítványa nem fogadtatik el, ugye’ ren
dezésnek czélja nem jogosztogatás, de jogfosztogatás. Midőn 
Soprony követe a’polgár név föntartását követeli,Borsod ezt 
botránynak tartá.-pedig sokkal nagyobb botrány az, hogy mig 
holmi zsidó ügy fölött óraszámra tanácskoznak, szavaz
nak; addig egy országos r e n d e n  csak úgy könnyen keresz
tül esnek. —  A’ hidvám-mentességre véleménye az: Régen- 
a’nemességéspolgárságközölt egyezkedés volt,hogy egymás 
hidján vámot ne űzessenek. Megvolt a’ reciprocitás. Most 
f'enmaradna az, hogy a’ polgár a’ nemes hidján fizetne, mig 
a’ nemes a’ városén továbbra is mentes maradna. Ez nem 
viszonosság, nem liberalismus:de kizsebelés, mi hiszi, hogy 
a’ kk. és rr.jelleméhöz nem férhet. Például: a’ városban le

end két csizmadia, egyik nemes, másik nem. Ezek vásárokra 
járván mig ez Qzetend, amaz nem. Minő érzés az szomszéd
jára nézvést, ki vele egy hatóság alatt lakik, egyenlőn viseli 
a’ város terheit, és hae’ kiváltságos állás csak 30 évig tart, 
a’ nemes kétezer forintnyi salariumot kap születésinél fogva 
nem nemes társai rovására. Szóló ha a’ vámmentességet ál
talán el akarják törleni, rá áll, de úgy, hogy a’ prímástól az 
utólsó hajdúig mindenki egyenlőn űzessen. Ez lesz a’ liberalis- 
mus. Azért ő a’ polgár névhez tovább is ragaszkodik, mert 
ezen alapszik a’ privilégium, azon törvényben, mellyben a’ 
nemességé biztosittatik.—  S z e n t k i r á l y i  M. E’ munkálat 
alatt már megszoká hallani a’ városi követek szemrehányá
sait a’ nemesség ellen. Erre nincs mit felelnie. Szóló felfog
ná azon nagy tüzet, mellyel ellenünk kikeltek, ha tőlük valami 
elvétetni czéloztatnék,de hisz megmarad a’most élők minden 
privilégiuma: jelenleg egyedül arról van szó, hogy a’ tanács 
többé privilegiumleveleket ne osztogathasson, és ezért nem 
kellett volna olly tüzesen kikelni a’ nemesség előjogai ellen, 
mellyet örömest eltörlenénk, de mindent egyszerre nem le
het. (Visszatetsző zaj a’ városi követek részéről). A’ városi 
követ urak sem szerezhettek utasításaikban többséget privi
légiumok eltörlésére: úgy misem tehettük meg, hogy min
den előjog eltöröltessék. ( ,,Helyes! helyes!“ megyei követek 
részéről). Egyébirántmi vettünk el valamit magunktól, az a- 
dómentességet, melly a’ nemest születésénél fogva illeté : 
mig a’ városok semmitsem adnak oda.. Szeretné, ha a’ ne
messég eltörlése is olly könnyű volna, ’s mindjárt meg lehet
ne tiltani, hogy a’cancellarián több nemesi levél ne adassék 
ki. Szóló nem akarja, hogy a’ városi 16 szavazat a’ privilé
giumé, hanem legyen a’ népé. ’S a’városi követek, mint hiszi, 
nem annyiraragaszkodnak a’ privilégiumhoz, minthogy osz
togatása tovább is a’ városi tanács hatalmához tartozzék, ó 
pedig semmiféle privilegiumbarátai számát szaporítani nem 
engedi meg. Ezen törvényjavaslata’ legszelídebb eszköz a’ 
privilégium ellen: ha keményebbet akarnak, arra is rá  áll. 
Szóló azonban jelenleg senkiétel nem veszi, de annak sem 
ad, kinek nincs. (Igaz! helyes! a’ megyei követek részéről).

V é b e r G. (Szeged). A’ kiváltságok csak addig he
lyesek, jók, míg osztályok érdekei képezik a’ haza érdekét: 
de mihelyt a’ nemzet a’ haladás terére lépett, a’ kiváltságok 
azonnal megszűntek lenni helyesek, ’s nem egyebek, m inta’ 
haladás megannyi akadályai. Szóló meg van győződve arról, 
hogy a’jelen törvényjavaslat nemhogy a’ rendet eltörlené, 
sőt épen ez alapítja meg azt.Nem akarja szóló küldőji részé
ről is, hogy midőn e’ javaslat szerint az alkotványosság és 
rend jótékonysága az egyetemes városi lakosságra kiterjesz
tetik, továbbra is sürgesse, miként csak az eddigi 10,000 
polgár élvezze a’ szabadságot; nem akarhatja megakasztani 
a’ reformot, kicsinyded érdekű kiváltságok védelmezésével. 
Szóló szánakozásra méltó viszszalépésnek tartaná a’ hala
dás terén, ha a’ városi polgárságmég ezentúl is ragaszkod
nék vámmentességéhez, csupán azért, hogy a’ hidakon ké- 
nyelmesbben átsétálhasson, mint a’nép, mellyhez őt a’ testvé
riség lánczainak kellene fűzni, nem pedig őket lenézve— ná- 
luknál magukat különbnek tartani. (Igaz, helyes! a’ megyei 
követek részéről.) A’ városok e’ javaslat törvénynyé váltá- 
val a’ választófalak közé mintegy tényezőkül volnának lé- 
pendók, hogy a’ nép érdekeiért küzdjenek. Ne gátolják tehát 
e’ munkálatot, melly az érintett nemes hivatásra készité el a’ 
polgárságot. (Igaz, helyes!) Végül mutassák meg azt, hogy 
nem vonakodnak a’ haza érdekében, ha kell, még az áldo
zattól is; és mert, ha a’ nemesség kiváltságaihoz ragaszko
dásában igazságtalan utat követ, koránsem következik az, 
hogy hát mi is igazságtalanok legyünk.—  Ezeknél fogva ő 
küldőji részéről minden a’ reformot akadályozó kiváltságról 
örömest lemond.(Harsány éljen! a’megyei követek részéről.) 
B ab a r  c z y (Csongrád) Nagybánya követe előadásán sok 
keserűség volt elöntve, miknek ha valamelly idegen felszínét 
tekintené, tán igazságosnak is látná a’ városi követek e’ kifa— 
leadásait.'— Az mondatott: hogy a’ polgár e’ törvény után fi
zetne ugyan a’ nemes hidján, de a’ polgárén a’ nemes adó
mentesen menne át. És igy polgár és nemes között nem vol
na többé viszonosság. Erre szóló csak azt jegyzi meg, hogy 
azon hid, melly a’ város határiban létezik,nem a’ polgároké, 
hanem az egész városé. Következőleg vámmentességi pri
vilégium nem a’ polgárokat illetné, hanem a’ város öszszes 
lakosságát ’s a’ csökkenő haszon sem a’ polgároké, hanem 
a’ községé, mi ellen a’ polgárságnak följajdulnia oka sincs. 
Szóló az eddigi privilegialis haszonvételiét nem kívánja a’je - 
len polgárságtól elvétetni, de hogy a’jövendőre kinevezen- 
dők is e’ privilegialis állásban legyenek, abba semmi esetre 
egyeznie nem lehel. Szóló még azt sem akarja, hogy mint e’ 
§ban mondalik, a’ mostani polgárok, habár qualiűcatiójok 
nem volna is, választók lehessenek: mert ki áll jótarról,hogy 
a’ városi tanács a ’ törvény kihirdetése előtt fölös számú 
qualiűcatio nélküli polgárokat csinál, kik aztán választáskor 
reájok szavazzanak. Ennélfogva jelen §nak csak b) pontját 
pártolja. Sz a 11 o p e k (Verőcze). Szavazatával Szeged e- 
lőadásához járul. II á z m á n F. (Buda). Meggyőződése sze

rint czélban nem különbözik Pest követétől, de a’ vámmen
tesség iránti nézetei különbözők. Ha Pest a’ vámmentesség 
kérdését közjogi szempontból veszi föl, akkor neki tökélete
sen igazat ád. Szóló azonban az egészet magánjogi szempont
ból véli tekintendőnek. A’ vámprivilegiumok a’ feudalismus 
szülöttei adatva magányosak haszonvételéül, hogy érette bi
zonyos kötelességek teljesittessenek. Ha jelen körülmények
ben e’ kötelességek megszűntek, vagy a’hidvámi kiváltsá
gok különben is károsak, nincs egyéb mód,mint e’privilegiu- 
mókát viszszaszedni’s minthogy tulajdonjoggal biratnak, é- 
rettök kárpótlást nyújtani: ha ez megtörténik,akkor a’polgá
rok is örömest lemondanak mentességeikről, mert a’ status 
magasabb érdekei kívánják ezt, de magánybirtokosakért ezt 
tenniök gyávaság. Fölszólítja tehát szóló a’megyék követeit 
szüntessék meg a’ nemesség vámszedési jogát, akkor a’ pél
dát a’ polgárság is követi, és igy lesz meg a’ reciprocitás , 
ha egyik a’ másiknak mitsem űzet, hanem űzet a’ statusnak. 
Pestérd. követe aztmondá: szelidebb módot jelen törvényja
vaslatnál nem ismer e’ kiáltó jogtalanság megszüntetésére. 
S z e n t k i r á l y i .  Semmi kiáltó jogtalanságról nem tőn em
lítést:’s ő akarja, hogy szájába olly kifejezés: mi őt gyűlöle
tes színben tüntetné elő, ne rakjanak; sem pedig szavait ne 
csavarják el. Szóló még a’ legélesebb viták alkalmakor sem 
használt soha még csak provocáló kifejezést i s , annál ke- 
vésbbé mosta’ városi követek irányában. Beszéljenek aztán 
még a’ városi követek a’ nemesség szükkeblüségéről! ha 
ők illy modorral élnek, a’ városi ügy hátráltatásának csak 
maguk lesznek okai.E’ közbeszólás után következőleg folytatá 
beszédét Budav.követedia érd. köv.urnem talált kiáltó jogta
lanságot, talál ő abban, hogy olly jogot élveznek, miért kö
telességet teljesitnimamár nem akarnak; talál ahban, hogy 
egyiktől elveszik azt, mit maguknak megtartanak.— C s o n 
g r á d  érdemes követének pedig csak azt feleli: hogy a’ 
városokat már most pnszta Ígéretekkel kielégitni nem lehet, 
és hogy követ ur Ígéreteinél többet ne akarna, nemes jelle
méről föl nem teheti azt. Mondá, hogy a’ mostaniaknál több 
jogot kap a’ polgárság. Szóló azt mondja,a’ rendezés általa’ 
jogot nem a’ polgárnak adják, hanem a’ status érdeke miatt, 
mert hivatkozik akárkire e’ táblán, valljameg, nem a’ status 
érdeke kívánja é a’városok rendeztetését, szavazatát? Részé
ről a’nemesség ellenében semmi jogot nem kíván, nem akkor, 
midőn magas statusszempont lebeg szemei előtt. A’ vámok
ra nézve véleménye az: a’vámfizetés egykor a’szolgaságje
le volt, és mert szabad szabadnak nem adózik, azért nem fi
zettek egymásnak polgár és nemes. Szóló most sem akar ha
sonlónak adófizetője lenni,mert ez folytatás lenne;ő egyedül a’ 
statusnak adózhatik. A’ mostani abnormis állapotból kibon
takozást kíván ugyan, de a’ szolgaságba visszaesni nem akar. 
Mondják ki a’ rendek, hogy a’ vámokat közjogi kérdésnek 
tekintik, ’s ennek nyomán vegyék ki a’ magányosak kezeiből 
azt,fizessen mindenki egyenlőn, a’ statusnak szívesen fölál
dozza részéről („Mindnyájan!“ a’városi követek) a’ vámmen
tességet. Kende :  (Szatmár) Értekezvén az aristokratiák 
mindenütt egyenlő természetéről, con'sequentiaképen kihuzá : 
hogy vagy hagyassék meg a’polgárok vámmentessége, vagy 
pedig töröltessék el mindenkire nézve. (E’ nyilatkozatot a’ 
városi követek harsogva megéljenezték). B a b a r c z y :  Ré
széről a’ nemesség vámmentessége megszüntetésépe utasítva 
nincsen, de nem kételkedik kimondani, hogy, mint hiszi, a’ 
nemesség e’ joga mellet védőkari soha nem emel. ’S úgy van 
meggyőződve: mikép, ki a’ nemesség vámmentességét fön
tartani óhajtja, azon munkálkodnék, hogy a’ polgárság fön- 
maradjon. („ igaz“ ! a’ megyei követek részén). Bizonynyal 
azon 16szavazat, melly jövő országgyűlésre a’ városok ré 
széről megjelenik, vámfizetőket képviselvén azon fog töreked
ni,hogy a’ nemesség mentessége is töröltessék el. S z ő n y e i 
(Lőcse) Küldőji semmi privilégiumhoz nem ragaszkodnak, 
sőt a’jelen nemzedék p ol g á r  jo  g á t  is csak addig kíván
ják, míg az illető p o  l g á r i l a g v i s e l i  m a g á t .  (Többen 
„marad a’ szerkezet“ ) E 1 n ö k: Végzésül kimondja a’ szer
kezet megmaradását.

J e g y z ő  olvassa a’ 45. 46. 47. 48. §§kat, mellyek 
csekély fontosságú észrevételek kíséretében változatlanul 
meghagyattak. J e gy z ő olvassa a’ 49, §t, melly szül azok
ról, kik képviselők nem lehetnek. K r o n e r :  (Mosonym.) A’ 
papok nem képességéről szóló pontot kihagyatni kívánná. 
Bón i s: Véleménye szerint is kihagyandó a’ szerkezetből a’ 
pap, mert nem látja okát, hogy miután a’ városi bíróságnak 
alávettetelt, miért ne lehelne a’ pap képviselő, ha a’ válasz
tók bizalma benne pontosult. —  Az indítvány vita nélkül el
fogadtatott. S e b e s t y é n :  Tekintetbe veendő, hogy a’ kép
viselők többnyire német iparüzőkbőlválasztatnak, mi a’ nem
zetiséget aligha mozdítja elő. Szóló tehát a’ magyarságnak 
túlsúlyt kívánván adni, indítványozza, miszerint, ki magyarul 
nem tud, képviselő ne lehessen. B a b a r c z y: Ez indítványt 
annál is inkább pártolja, mert a’ tanácskozási nyelv, miután 
diplom atics a’ magyar, úgy sem lehet más. (Többen: ép 
azért szükségtelen föltételül tűzni ki a’ magyar nyelvtudá
sát). Kön i g  .(Fehérvár): A’ §ba kívánják igtatni küldőji,
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hogy képviselők ne lehessenek g) kik királyi hivatalt viselnek, 
h)bányavárosokban a’ bányatisztek. J us t h :  Mindent egy
szerre elérni nem lehet. Igaz, a’ választás függetlensége 
minden függő egyedetszáműz; de hisz a’választási független
ség csak ideális valami. Szóló a’ papot, ki a’ megyében is bir 
szavazattal, a’ városban pedig adózik is,képviselésre képes
sé tenné. (Elfogadtatott már!) Azt hitte, nem fogadták még 
el. Veszprém indítványára tér át. Magában igen szép, hogy 
minden képviselő tudjon magyarul;de hiábamégmostlétesit- 
hetlen. E’ föltétel mellett akkora városban is mint Pozsony 
aligha akadna 6 képviselő. Szóló tehát inkább bizonyos zár- 
időt kívánna a’magyarnyelv tudására, nehogy azelőtt nulli- 
licáltassék a’ képviselőség. K ub i c z a: (Trencsin) Létesít— 
hetlensége mellett sajnálja, bogy a’ veszprémi indítványhoz 
nem járulhat. V i d ő s :  Bár a’ pap a’ rendek végzése szerint 
képviselő lehet már: kötelessége nyilványitnia, hogy küldőji 
a’ papot kizárják e’ jogból, de hiszi, ha megtudandják azon 
körülményt, miszerinta’ papa’ városi hatóság alatt adózik is, 
hozzá járulandanak e’ határozathoz. Veszprém indítványát 
szinte pártolja nemzetiség iránti kötelességből is. — L ó n y a y 
G. (Zemplén) Szerette volna a’ papot a’szerkezetből kihagy
ni, mert őketminden politikai ügytől távol tartaná. Veszprém 
indítványa létesítése lehetlenséggel határos lévén; a’ törvény
be sem mehet, mert például a’ felsőbb városok- és Horvát
országban egyetlen ember néha alig tud magyarul. Szerinte 
a1 magyarnyelv terjesztésére elég annak diplomaticussá eme
lése, mi garantirozza terjedését, mert miután közhivatalt tu
dása nélkül nem viselhetni, kényíelenittetik azt megtanulni, ki 
a’ köz ügyekre befolyni akar. —  (Helyeslés). S z e n t k  i r á 
ly i: A’ dolog practicumáttekintve, hogyan és ki által hajtat
nék végre a’ törvény, melly a’képviselhetőségre a’ magyar
nyelv tudását parancsolja? A’ választó előbb megkérdezné, 
tűdé magyarul az, kit választani akar? vagy ha megválasztás 
után kisülne, hogy nem tud, elkergetnék? ó  is elégnek tart
ja, hogy a’ nyelv országos ügyekben magyar. Ezzel az ülés 
eloszlott.

33. orsz.  f ő r d i  g y ü  1 és folytatása. A l má s y M.  
A’ koronaőr ő exclája indítványát pártolja. A1 felügyelési jo 
got az országgyűlésre már csak gyakorlati szempontból sem 
lehet bízni— mert a’ gyárosuk p. o. ha honosittatásuk or
szággyűléstől függesztetnék fel, bár minden évben tartatnék 
is az, a’ legingatabb állásnak lennének kitéve. De különben 
is a’ törvényhozás a’ végrehajtó hatalomtól elkülönitendő.

D e s s e w f f y  Emil. Egészen más szempontból te
kintjük ezen ügyet,mint a’ rk! Általányos nézeteket akar elő— 
legesen kimondani,’s ezek szerinti módosításra a’ rket föl
hívni. Némellyek a’mélt. szónokok közül az országgyűlési in- 
digenatust el akarjáktörleni, mert az eddigi gyakorlat bi- 
zonyitá, miszerint az országgyűlési választásokban sokszor 
csalódtunk: úgy de ügyelembe kell venni, ha melly ország
gyűlés választásai iránt elvesztjük bizalmunkat, mikint lehet 
bizalmunk annak törvényei iránt?Nem pártolhatja gr. Teleki 
L. azon indítványát, miszerint a’ megye és helytartótanács 
közti meg nem egyezhetés esetében az országgyűlés legyen 
a’ biró; mert a’ törvények végrehajtását csak a’ végrehajtó 
hatalomra akarja bízni. És ez végre is fogja hajtani okvetlen, 
ha a’ törvénybensanctió adatik.Igyaz 1844: 4. tcz. szerint 
csak a’ benszülött, és itt lakó nem nemes vehet fekvő birto
kot— és ki tagadja,hogy ezen törvény meg nem tartatott, az 
idegenek gátolatlanul vásárolják földeinket, miért? mert az 
1844: 4. tcz. sanctiója nincs. Az országgyűlés felügyelését 
illetőleg megvallja szóló, hogy a’ felügyelést a’ törvények 
végrehajtása fölött az országgyűléstől megvonni nem lehet, 
de azért a’ hozotttörvények végrehajtása már körén túl van, 
Koronaőr ő excja indítványát elfogadja ’s elfogadtatni kéri.

Gr. S z é eh e n A.Előtte szólott mgos urak előadásai
ra tesz észrevételeket. Kívánják némellyek,hogy azon esetre 
ha az indigenatus joga inneniül is az országgyűlésnek marad 
kezében, az szigorun megtartandó föltételekhez köttessék.—  
Szóló már a’ múlt hongyülés alkalmakor azok'közé tartozott, 
kik az indigenatus körüli viszszaélések gátolásaul föltételeket 
kívántak volna elfogadni,de komolyabb gondolkozás után il- 
lyen rendelkezések czélszerütlenségét átlátta. Vannak tör
vényeink, mellyek az olasz és a’ lengyeleket meghonosítani 
tiltják, és ezeknek ellenéreLasky és Mocenigo mégis indige- 
nákká fogadtattak. Szóval a’ föltételek megtartására garan- 
tiátnem talál; az országgyűlés, a’ hányszor tetszik, mindig 
dispensálja magát a’ föltételek alól; ’s azt, hogyne dispen- 
zálhassamagát,megállapítani nem is lehet, mert ez az or
szággyűlések ideájával meg nem fér, méltányolta első tekin
tetre gr. Cziráky indítványát,ám de komolyabb megfontolás 
a’ bevándorlók közt létezhető categoriák meghatározására 
czélszerü módot az említett gr. indítványában nem lelhet. Ki 
fogja meghatározni az egyenvonalt a’ gazdag, és kevésbbé 
gazdaghonositandók közt? Az ad ózás ,  mikint ezt a’ ren
dek is kívánják, elütne az egész dolog czéljától. Arra nézve 
hogy hazánk tnlnépesedett vidékeiről szállítsunk lakosokat 
idegenek helyett— szóló megjegyzi, miszerint tapasztalás u- 
tán mindnyájan tudjuk, hogy minden más népfaj jobban si

mul nemzetiségünkhöz, mint p. felsőbb vidékeinken letelepült 
szláv. Az idegen kötelességéül tekinti nemzetiségünket föl
karolni, mig a’ szláv itt is saját nemzetiségéért küzd. A’ fölü- 
gyelési jogra nézve, mikint azt gr. Teleki L. indítványozd, 
megjegyzi,hogy a’ fölügyelési jog biztosítva van, ’s részletes 
jogokkal azt erősíteni fölösleg, hatályosságát szellemi súlyá
val biztosíthatja, a’ nélkül hogy végrehajtói kötelességeket 
teljesítsen. S i s k o v i c s  verőczei főispán: Gr. C z i r á k y  Jánost 
pártolja. Ha Anglia regestrál, ezen fontos ügyben miért nem 
tehelnők mi is. A’három évet,migt. i. az illetők az országgyű
lés által honosíttatnának, szóló nem sokalja, mert a’ nemze
tiséget veszélyeztetni mások kényelméért nem lehet. — Gr. 
Z i c h y  Oltó: Gr.Cziráky indítványát pártolja. Ba t t hyányi  
Kázmér: Az országgyűlés befolyását a’ honosításra nézve 
legnagyobb mértékben kívánja kiterjesztetni. Maradjon a’kül- 
fóldí külföldi,mig a’ nemzet keblébe föl nem vétetik. Azokra, 
kik polgárosittatniakarnak,szigorú polgári qualiücatiókat ki
van. Ezekután többen rövid nyilatkozatokkal szavazást sür
getvén nádor ő fensége a’ többséget koronaőr ő excja in
dítványa melleit mondotta ki ’s az ülést eloszlalá.

K Ü L F Ö L D .
FRANCZIAORSZÁG. Abdelkader állítólag, négy roko

na kíséretében, Párizsba megy a’ király tiszteletére. Aztán 
a’ fővárost odahagyja’s valamellyik déli határponton vesz la
kást. Abdelkader ugyan még le nem mondott a’ fogadás jó
tékonyságáról, de nem bánja, ha keletre szálliltatása még bi
zonyos időig elhalasztatik. Párizsban nagy készületek tétetnek 
az emir fényes elfogadására. Egyike Constantine legneveze- 
tesb főnökeinek, a’ medzsanai kalifa, ki nemzetsége szárma- 
zását öthat századra viszi fel, egy jó családu franczia hajadon- 
nal készül egybekelni. Egyáltaljában az arábokban most 
nagy közeledési szellem mutatkozik a’ francziákhoz.

Az iránylakomát februárius 22én (tehát nem 23kán) 
akarták Párizsban megtartani. —  2500 vendégre számí
tottak, részint aláírtra részint meghívottra.—  A’ progres- 
sista conservativek részéről tett közeledési lépések nem si
kerültek. A’ dolgok illyetén állásában a’ miniszterség hely
zete kétségessé kezde lenni, ’s már is egy Moléféle minisz
terségről beszéltek.

Febr. I4kén estve nyujtá a’ követkamra fényes küldött
sége a’ trónbeszédrei válaszfeliratot Lajos Fülöpnek által.—  
Csak három ellenzéki tag jelent meg a’ küldöttséggel— töb
biek mind conservativek valának. A’ király, adott válaszá
ban, melly fölött a’ miniszterek előbb tanácskoztak, semmi 
vonatkozással nem élt az isméretes —  reform-vitákra. —  A’ 
Constitutionnel állítása szerint a’kormány intézkedéseket tőn, 
miszerint netán előfordulandó zavargások alkalmakor 60—  
80 ezer főnyi katonaságot a’ közel őrségekből vasúton Pá
rizsba szállíttathasson. Vincennesben álgyutelepek készíttet
tek elő,’s a’ rákászokat nemcsak lőpor és golyókkal, hanem 
kartács ’s lőmüvekkel is ellátták már.

Febr. lOén ment véghez a’ notredamei székesegyház
ban a’ rég előkészített nagy gyászünnepély O’Connel Dáni
el emlékére,elhirült szónok Lacordaire abbé tartotta a’gyász- 
beszédet, melly állítólag remeke volt a’gyászbeszédi ékesszó
lásnak. Az embertolongás végetlen volt. John O’Connel’s a’ 
család némelly tagjai, a’ „vallásszabadság -  védelmi bizott
ság“ meghívására, csupán e’ czélrajöttek Irlandból Párizs
ba. Este a’ szabaditó üjának tiszteletére Czartoryski hg palo
tájában fényes lakoma adatott, mellyben több franczia ro - 
konérzelmüj'elesség vön részt.

La Presse febr. 21 érői irja„Nagyon észrevehető nyug
talanság uralkodik Párizsban. Valamennyi ügy pang. Számos 
idegen idehagyjaPárizst ’s e’ tény legvilágosb bizonysága az, 
hogy az arany értéke néhánynap óta 3 franccal szökkent fel“ 
A’ reformlakomai menet, melly más nap vala tartandó, köz
rebocsátott programm szerint az ellenzék rendes gyülhelyé- 
ről, Magdolna-tér 2. sz. a. indul. A’ nemzetőrséghez tartozó 
aláírók öszszegyülekeznekaz ottani templom előtt’s kettős so
rokat képeznek, mellyek közt a’ meghívottak foglalnak helyei 
— élükön a’ nemzetőrség főtisztei, ezek közt a’nemzetőrségek 
hadlábakban ezredeik számai szerint, a’harmadik és negyedik 
haoláb közt az iskolai tanulók önválasztotta vezérek alatt,vég
re a’ többi párizsi ’s környékbeli nemzetőrség. A’ menet ti- 
zenkettedfél órakor indul’s a’lakomahelyre vonul. Szabadság 
’s közrend a’ jelszó ’s e’ miatt semmi kiáltásnak nem szabad 
történni, sem zászlót vagy egyéb küljelet hordani, mindenki 
közrend őréül tekinteni tartozván magát.Ezvolt a’programm. 
Lakoma-részvényesül febr.21 én délutánmár95követ voltföl- 
jegyezve, Thiers, Remusat ’s Vivien nevei, kik a’ martius ljei 
miniszterség tagjai valának ’s most ismét tárczát reméllnek, 
még hijányoztak az aláírók jegyzékéből. —  Más nap (február 
22 .) reggeli 8 óráról azt írják Párizsból, hogy a’ kormány 
által tett rendszabályok következtében az ellenzék a’ reform- 
lakoma-tartásról ’s az ez által teendő demonstratióról le
mondott.

E’napirendre hozott csapások a’kézmüvekre nézve sem 
tévesztik kártékony hatásukat,mint a’J.des D. megjegyzi, töb

bek kozta’hatás leginkább a’ takarékpénztárak körül tapasz
talható. A’ febr. 6ki befizetések 591 ,000  frankra rúgtak ’s 
febr. 2 0 Káig" csak 235 ezerre, ellenben a’ kiszedések febr. 
6án 657 .000 , tebr. 20án 832 ezer frankra mentek,’s igy 
a’különbség 531 ezer frank. Az említett lap szerint az l847k i 
szükségteljes tél sem rohanáineg ugyaz uj pénztárakat,minta’ 
legújabb mozgalmak.— Delessert rendőrfőnök febr. 21 kén 
az ellenzék által tervezett iránylakomát illetőleg köv. nyilat— 
kozványt bocsátott közre:„Páris lakosi!“ néhány nap óta nyug
talanság uralkodik a’ kedélyeken, melly a’ munkásság ’s fog
lalkozás ártalmára van. A’ kormány a’közrend ’s béke fen- 
tarlása tekintetéből a’ I2ki városkerüleli lakomát eltiltá. ’s  
jóllehet a’ követkamra elolt tett nyilatkozat szerint ezen kér
déstörvényes megoldást föltételezne: mind a’ mellett a’nél
kül, hogy a’ már megtartott gyülekezetei fegyveres erővel a- 
kadályozta^olna, azt elnézte,szabad bemenetelt engedvén a’ 
vendégeknek azon reményben, hogy ók az első felhívásra visz- 
szavonulandnak ’s nem változtatják a’ lakomázó összejövetelt 
zendülési cselekvénynyé. Ez volt egyetlen mód a’ kérdést a’ 
törlesztőszék legfőbb tekintélye előtt eldöntés alá bocsátani. 
A’ kormány szorosan ragaszkodik azon határozathoz, de a’ 
mai reggel megjelent ellenzéki lapokban nyílványitottmani- 
festumok más czélra mutatnak; a’ valódi kormány mellett, 
melly a’c h ar t a szerint alakult ’s a’kamra többségére támasz
kodik,egy más kormányjelentkezik, melly a’főváros nyugalmát 
veszélyező nyilványos fölhívásokat tesz ’s a’ nemzetőrséget az 
1831 ki törvények világos megsértésével híja öszsze ’stb. 
Itt becsületes módon kétkedni tovább nem lehet. A’ legvilá
gosb, leghatárzoltabb törvényekmegszegetvék. A’ kormány 
gondja leend ezek iránt az illő tiszteletet biztosítani. Ezek a- 
lapjai ’s kezesei a’ közrendnek. Én felhívok minden jó polgárt 
ügyelni ezen törvényekre és semmiféle gyülekezethez sem 
csatlakozni. Ezen felhívásomat önök hazaszeretete ’s eszé- 
lyességéhez intézem institutióink nevében, a’ köz és a’ főváros 
legdrágább érdekében“Ezen felhívást a’kamrai ülésben Du- 
chatel belügyminiszter fejtegeté Odilon-Barrot sürgetésére 
’s- a’ két párt közt élénk vitát támasztott. Ülés befejeztével 
az ellenzék tagjai öszszegyültek ’s nyilatkozványt állapítottak 
meg, miszerint mostani körülmények közt kénytelenek a’ köz- 
lakomától elállni, nem akarván a’ békés polgárokat a’ fegy
veres erővel súrlódásba hozni, de határzolt akaratuk a’ csa
tát a’ mostani vesztegető, hatalmaskodó és antinationalis po
litika ellen folytatni’s a’ miniszterségvádállapotba vételét a— 
zonnal indítványozni. Aláírva Odilon- Barrot, Duvergier de 
Hauranne ’s nagyszámú kamrai ellenzéki tagok. A’ közlako
mának eltiltatása a’ fővárosban forrongást idézett elő.A’rend- 
őrfőnök tilalma minden utczaszögleten kiragasztatván, azt az 
utczai suhanezok gúnyos kaczajjal fogadták. Febr. 22kén a’ 
város három pontján tettre is került a’ dolog ; egy csapat 
tanuló törekedett a’ kamrába jutni, hogy a’tagokat a’ reform 
megéljenzésére ösztönözzék; de az ott álló nemzetőrök által 
viszszatolattak.Néhányan közülök el is fogattak.A’ concordia- 
téren tanulók és köznépből álló csoport támadt, melly két 
kocsit feltartóztatolt’s Guizotvélvén egyikben ülni, mindkettőt 
felforditni akarák,midőn az előrohanó vasasok és nemzetőrök 
által szétüzettek, a’capucinusok előtti téren,hol isa’külminisz- 
ter háza előtt őrt álló katona kövekkel hajigáltatván ez jelt a- 
dolt,mire a’ház belsejéből száz számrarohantak elő a’sorkato- 
nák ’s a’tömeget megakadályzák rohanásában.Egy a’nép kö
zül mégis sebesitetett.Egyébiránt ezenapró népdemonstrati- 
ókból a’párisiak nagy dolgotjósolnak, a’ nagyobb téreken a’ 
boltok és rakhelyek bezárattak. A’ nép,hol csak összecsopor
tosulhat, torlaszokat emel védhelyül,mik lerontására a’rendes 
katonaság fejszék éskapákkal előre láttatott el. A’nap hátrale
vő része egyes ütlegezésekenkívül különben rendesen végző- 
dött;inkább készület foglalá el az izzásba hozott kedélyeket, 
Straszburgi febr. 24ki telegrafl jelentés az itt röviden előso
rolt febr. 22ki eseményeket igazolja. Febr. 23án a’ nép tö- 
möttebb csoportokban gyülönge az utczákon ’s nevezetesb 
térekre; mi által a’ kormány is ereje öszpontositására érzé 
magát fölhivatva. Délután 5 órakor egész Páris viszhangzá a’ 
jelt, miszerint a’ n e m z e t ő r s é  g lábra állíttatott. Minden 
seregből két zászlóalj megjelent’s a’ többi is készen volt, e- 
zek a’ lovasőrök és sorkatonákkal az utczák és téreken fel— 
állíttattak. A’ nyugtalanok,kik közül alig volt 12 fölfegyverkez- 
v 3,St.Dénis alsó részére szorittatának vissza.Ugyanezek Grene- 
latés bourg l’abbéutczákban torlaszokat emeltek,’s azt hősen 
védelmezők is; egy a’ nép közül csatatéren maradt; vizsgálat 
után kisült, hogy ez sem voltfranczia, hanem 1 e n g y e 1 s z ö- 
k e v é ny. Egy őrcsapat lefegyvereztetelt, de midőn a’ bé- 
kétlenkedők a’ vámhivatalt felgyújtani akarták,a’ nemzetőrök 
által szétűzetlek. Egyébiránt ezen apró ingerkedések a’ nyug
talanokat még inkább edzék munkájok folytatására, a’ torla
szok mindinkább és mindig sűrűbben emelkednek, kivált St. 
Dénis városrészben, hol a’ dolgok kifejtésére nem keveset tőn 
300 nemzetőrnek a’ negyedik légióból átvonulása követke
ző kiáltással: „Éljenek a’ reformerek“ Crémieux háza előtt 
megálltak, ki őket egy a’ királyhoz intézendő fölirás végett 
szólította föl. Több utczáról pedig 11 óra tájban a’ nemzető-



rök elvonultak, m inthogyéljen a’ reform, le Guizotval“ fel
kiáltásokat elnyomni törekedtek, több helyen pedig, hol a’ 
sorkatonaság a’ népet megrohanni akará, a’nemzetőrség ál
tal e’ szándékban föltartóztatott. Egyébiránt a’ legneveze- 
tesb, délután 3 l/4 órakor a’ kamrában történt. Egy küldött
ség t.i.a’nemzetőrség tiszti karából egyenruha és fegyverzet
ben leginkább a’ 4ik légióból végtelen népsokaságtól kisér
ve a’kamra felé jött,hogy annak reformot sürgető petitiót az 
őrség nevében benyújtson.— Ugyanezen ülésben Guizot mi
niszterelnök azon nevezetes nyilatkozatot tévé, miszerint a 
k irá ly  még é  nap reggelén Dióiét m agához hivatás s 
m eg b izá u j kabinet-alakításra, ki pártjával eziránt már 
meg is egyezett, ollyképen, hogy Mól é  elnök és külügymi
niszter, V j v i en pecsétőr, D uf a u r  e belügy, B i l l a  ü l t  
tengerész, T o c q u e v i l l e  közoktatásügyi, gr. D a r u vagy 
L a s n y e r közmunkügyi miniszterül jelöltettek ki,, a’ hadügy 
vezetése még eddig kire sem bízatott Ezen nyilatkozat hangos 
örömzajt támasztott, ’s az utczai zavargásokat hibetőenmeg- 
szüntetendi. Ugyané’ napon délutáni 3 órárul szóló tudósítás 
szerint a’ kamra előtt 3 vagy 4 suhancz áll, kik teli torokkal 
kiáltják: le Guizotvalla’nélkül, hogy rendre utasiltatnának. 0 -  
dillon Barrot a’ szószékről hatályos szónoklatban adá elő a’ 
lelépett miniszterség hibás viseletét,, utána még D up in, és 
Cremieux szólott’s az ülés 5 órakor leirhatlan ingei ültseg- 
ben oszlottéi. Állítólag helyhatósági és nemzeti őrség közt 
egy ponton komoly Öszszeütközéstörtént, minthogy ezen u- 
tóbbi az elsőbbeket akadályozáa’nép-megrohanásra készü
lő szándokában.— A’ m i n i s z t e r  v á l t o z á s t  az utczákon 
is hírnökök kiáltják ki, mire az öszszecsoportozások sűrűb- 
bödnek’s mindenütt ,éljen a’ reform!4népüdvözlések hang
zanak. E’ tömeg előtt az 5dik légió léptetvén el: le Guizot
val! éljen a’ reform!üdvözlésekkel köszönték egymást.

S tr a s s b u r  g febr. 25én délutáni 2 órakor, lelegraü 
tudósítás. Párizs febr. 24. éji 11 óra. A’ belminiszter az al
sórajnai megyeigazgatóhoz. „I. Lajos Fülöp leköszönt. Uno
kája II. Lajos Fülöp a’király. Orleansi hgnő kormányzónek 
kiáltatott ki. Od i l o n  B a r r o t  tudtomra adá, hogy a’ mi
nisztérium az ő közremunkálásával megalakult.44 Lamoriciere 
a’ párizsi nemzetőrség főparancsnoka.

Lajos Fülöp, ki az itteni jelentés szerint leköszönt,—  
született 1773. octob. 6án, trónra lépett 1830. august 9ón. 
A’ párizsi gróf született 1838. aug. 24kén, tehát még nincs 
10 éves. Legnagyobb különösség rejlik a’ regensségben,—  
mellyről már ezelőtt különös törvény hozatott, ’s melly az it
teniek szerint minden alkotványos forma mellőztével semmil- 
tetett volna meg. Épen ezért igen kétes: vájjon a’ zavargá
sok közepett elindított telegrafi sürgöny— melly a’ kellő for
masággal nem bir —  hiteles é? ’s nem lehető é, hogy a’ föl
keltek hatalmokba kerítvén a telegrafot, ezt saját nézeteik 
szerint igaziták; mert az eddigi zavarok, mellyek csupán mi- 
jniszter-változáskörülösszpontosultakjillytánhirtelen nem fej- 
odhedtek óriási lázzadássá, hogy királyváltozást eszközöl- 

hetének. A’ hir valóságatehát újabb ’s hitelesb adatokat vár.
Az Alig. Ztng febr. 28kai rendkívüli mellékletében ezek 

olvashatók: Párizs febr. 24. 1 órakor. Legiszonyúbb álgyu- 
dörgés közt, mit valaha hallék,irok önnek. A’ tüileriákat os
tromolják, sajátkép a’ fő megtámadás csak egy óra óta tör
ténik ’s Párizst e’ jelszó futja végig: a’ tüileriákra! Épen egy : 
torlaszon olvasták e ’ proclamation Párizs polgárai! Lajos |

Fülöp megfojtata bennünket mint X.d.Károly, takarodjék úgy 
mint amaz. Fegyverre!” A’fegyverrobaj után,melly a’levegőt 
most rázza,jelenleg már semmi csatázás többé, hanem öldök— 

' lésnek kell a’tüileriáknál lenni. Párizs febr. 24. 2 órakor. A’ 
tüileriák megbuktak, a’ hotel de vilié (városház) megbukott; 
a’ király lemondott; a’ lemondás nem fogadtatott el, már ma 
reggel óta kiáltozza a’ nép: „le Lajos Fülöppel, éljen a ’ res- 
publica.“ Az ideiglenes kormány megalakult tagjai, kiknek 
neveik épen nyomtatott nyilatkozványban keringenek a’ soka
ság kezein, köv: Arago, Dupont de l’Eure, Lamartine, Ledru- 
Rollin, Marie, Marast, Louis Blanc és Floccon a ’ Reformé 
laptól; végre Albert könyvnyomtató. Odilon -  Barrotot a’ ta
nácskozó küzdők viszszavetették. A’ nép uralkodik a’ tüileri- 

, ákban! A’ király legelöl Nemours hg, aztán, mivel ez a’ kor
mányzóságot nem fogadá el,Orleans hgnő kormányzósága a- 
lattlOeszt.unokájalI.L.Fülöp részire akart lemondani.A’hgnő 
már utbanis veit a’követkamra felé fiástul az alkotványos es
kületétel végett, ’s őtnémellyek szerint sértegető kifakadások 
riasztották viszsza,midőn a’gyökeresdi párt a’ v.háznál a’ ha
talmat magához ragadván ideigl. kormányzóságot alakita. L. 
Fülöp Neuillyben van. Trónjáta’bastilletérre hurczolták ’s el
égették. A’ külügyi minjszterségi lakot a’ fölzendült sokaság 
néppalotává keresztelő.Oda is elhatott a’néptömeg ’s a’ pa
pirosokat szétszórta. Szilárd alakot még nem vőnek a’ vi
szonyok. A’ kamra még fenállott, de nem merte Orleans hgnő 
kormányzóságát elfogadni. így tehát mégis lehetséges talán, 
hogy alkotványos kormányformában egyeznek meg. A’ sür- 
gönyi tudósítás, melly 8 ’/> órával később emennél, a’ három 
legszélsőbb elvű ’s oldalú férfiú nevét közli, kik is Marrast, 
Floccon és Albert.

Az Oesterr. Beobachter az aacheni lap külön toldaléka 
után még ezt közli: Febr. 25kén délutáni 4— 5 óra közt köv. 
értelmű nyilatkozvány ragasztatott ki Párizs falaira: Semmi 
Bourbon többé!— éljen a’ respublica!— Nemzeti gyűlés! ide
igleneskormány! A’ tüilleriák palotáját (királyi lak) iszonyú 
mészárló ostrom után a’ nép elfoglalta, feldúlta, a’ királyi 
trónt kihurczolta és köztéren elégette, a’ palais royalt, mint 
Lajos Fülöpnekmagánbirtokát,elhamvasztotta, úgy szinte a’ 
külügyminiszterségi palotát is. Minden százszáz lépésretorla- 
szokat állított olly szoros átjárással, mellyen keresztül egy 
embernél több nem mehet el. A’város sorompóit a’ dühöngő 
nép elégette, a’ vasútnak Párizshoz nyúló részét a’ vízveze
tékkel (aquaeduct) együtt szétrombolta,^’pályaudvari épüle
teket fölpörkölte, ’s tb .’s ezek közt rémilő iszonyatosságokat 
követettel.A’térek és utczák holttestekkel hellyelközzel borit— 
tatvák, a’ tüileriák bevételekor már egy tagja sem voltben a’ 
kir. családnak. A’ febr. 24ki párizsi posta kimaradt. Bőveb
ben jövőre,

OLASZORSZÁG. A’ szicziliaiak csakugyan az egyesült 
rályságnak adott alkotványt el nem fogadták; egy külön al- 
kotványt,saját hadserget és diplomaticai képviseltetést kíván
tak; tökéletesen önálló országot akarnak képezni, melly a’ 
nápolyiaktól egészen elkülönítve legyen. A’ palermói bizott
ság kijelenté, miszerint nem tartja magát felhatalmazottnak a’ 
többi szicziliai bizottság megegyezése nélkül az engedett al- 
kolvány elfogadására. A’ szicziliaiak közül csak 8 0 ,a’ királyi 
seregből 3000  ember veszté csatázásokban életét, mi ama
zok lelkesültségót eléggé bizonyítja. —  Febr. (»kán estve a’ 
palermóiakszinházban üllék meg diadaljok nagy ünnepét.—

A’ nápolyiak febr. l3kán ismétlők a’ nyert alkotvány miatti 
öröm’s hódolat-nyilatkozataikat. Roppant tömegnyi nép vo
nult a’ fényesen kivilágított Toledo utczán ezer meg ezer fák
lyával és zászlókkal a’ királyi várhoz, hol nemzetidal-éneklés 
közben, egy óriási torokká váltan, üdvözlők ’s éljenzők a’ ki
rályt, családját, Piust, alkotványt ’stb. A’ vártér mintegy nap
világban ragyogott a’ fáklyafénytől. A’ király, családjától kör
nyezteivé, szívélyesen köszöngete,karjait terjeszlé ki,kendő
jét lobogtatá ’s nem örömest vált el boldog alattvalóitól.—

Toscanában hasonló alkotványöröm, mint Nápoly és 
Piemontban. A „livornói futár44 febr. I 8kán rózsaszínű pa
piroson jelent meg, közölvén- az alkotvány legfőbb pontjait, 
mellyek legfóbbike (igazi biztosíték) az, hogy valamennyi 
toscanai egyenlő a’ törvény előtt. A’ kamrád évenkint gyűl
nek öszsze, a’ követek négy eszt.re (Nápoly és Francziaor- 
szagban ötie,Angliában hétre, Bajorország és Würtemberg— 
ben hatra) választatnak. A’ sajtó szabad, viszszaható törvé
nyekkel korlátoztatva.

A’ legutóbbi nyutalanitó hírek következtében az egész 
lombard-velenczei tartományokban rögtönbiróságot hirdet- 
tetett ki ő fels.; hir szerint e’ szigorú rendszabály hozatala i- 
rant sokáig nemtudtak a statustanacskozvanyban megegye
zésre jutni.

KÜLFÖLDI ELEGY.
Berlinben az egyesült rendi bizottság a’ fenyitő rend

szer fölött tanácskozván, a’ párbajról egy külön czikk igta- 
tását határozá el a’ törvénykönyvbe, megállapítván többi közt 
3 — 15 esztendei fogsággal büntetendését annak, ki társát 
a’ párbajban megöli.Nem ártana e’zordon előitéleti szülöttet 
nálunk is külön kemény fenyíték alá vonni. —  A’ vén Euró
pában tán nem vo lt’s nem is létezik sehol olly nyomor, mint 
porosz-sziléziai Rybnik kerületben, mellynek 60 ezerlélek- 
nyi lakosságából számos ezren vesztek el legiszonyúbb éh
halállal e’ télen. A’ járvány ’s betegség minden faja rémitőn 
dühöng folyvást a’ lakosok közt.— Schleswig-Holstein her- 
czegség képviselőji Kiéiben öszszegyülvén elhatározák, mi
szerint Schleswig-Holstein viszonya,Dániába leendő alkotvá
nyos bekeblesitési eszmévé alakítandó. Febr. I 7ke, mellyen 
e’ fontos kérdés eldönteték, ünnep volt a’ schleswigholsteini- 
akra nézve. —  A’ lombardvelenczei alkirály oldalához ő fels. 
az ausztriai császár egy önálló politikai tanácsot terjedelmesb 
hatáskörrel rendelvén, ez 6 udv. tanácsos 5 öt titkárból fog 
állani. —  Az angol felsőházban másodszor olvastatott azon 
bili, miszerint a’ londoni’s római udvar közt folytonos dip— 
lomatiai öszszeköttetés legyen. —  Az angol pénzverési ügy 
megvizsgáltatását’sjobbés czélszerűbb kezeltetési mód léte
sítését egy külön választványra bízta.—  Delcaretto Marseil- 
leből elutazott’s Párizs felé tartott egy biztos ’s két rendőr kí
séretében, hogy némileg védve legyen a’ felingerültnépség 
részéről netalánitettlegességek ellen. —  Genuában február 
I3kán a’ Milánóból kiutasított vagy menekvő Borromeo Pi
us liget’s négy ű játa’ nép rendkívüli öröm és dalzajjal fogad
ván, az egész városon keresztül diadallal vezeté ’s este fák
lyás zenét rendezett tiszteidére. —  Bergamóban febr. 15. 
1 6 ’s I 7kén vé rés öszszeütközések fordultak a’ kormányható
ság és nép közt elő ’s Yelenczében is hasonló föllépésektől 
tartottak. —

Dunavizállás: Budán, mart. Íjén: 8 ' 1" 3 '"  az 0 fölött.
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Jegyzőkönyvi kivonat

a’ tiszavölgyitársulat központi választványának 1 8 4 8ik évi február lOén sz.kir.Pozsony 
városban tartott ülés határozataiból.

3. Központi igazgató emlékezteié a’választványt a’ társulati nagygyűlésnek az ̂ alapsza
bályok értelmében megtartása iránt szükséges intézkedésre; egyszersmind indítványozd: hogy a’ 
nagygyűlés azon időre halasztassék el, midőn az országgyűlése’ társulat ügyeiben teendő lépé
seiből a’ társulat is némileg tájékozhat ja magát teendőji iránt, vagy épen a’ körülmények úgy kí
vánván a’ társulatnak fog kelleni kérelemmel járulni az országgyűléshez.

H a t á r o z a t :  Ezen indítvány elfogadtatván, közhírré tétetni rendeltetik, miszerint a’ tár
sulat központi választványa a’nagygyűlést azon időig elhalasztja, mig az országgyűlés folyama
tából a’ teendőket biztosan kijelölhetve, azt a’ nagygyűlés elibe terjesztheti.

Ugyancsak a’ választvány határozata folytán az érdekeltek értesittetnek, miként a’ jelen 
évi munkasorozatot meghatározó választványi ülések f. évi april hó 3 kán sz. kir. Pestvárosban 
veendíkkezdetöket, mikorra minden osztályok igazgatóji, ’s osztálymérnökei az alapszabályok
hoz képest megjelenni ezennel fölhivatnak. Kelt Pesten í 848. febr. etikán, kiadta Dé cs e y La
os társulati jegyző. 2— 3

-j-Néhai idősb Schedius Lajos, k. tanácsos és k. egyetemi tanárnak hátrahagyott, több e- 
zer különféle tudományu munkából álló könyvtára az örökösek kivánatához képest f észt. már- 
tius húszadikán Pesten, váczi-utczában 14d. sz. a. ház 2ik emeletében közárverés utján készpénz
fizetés mellett elfog adatni. A’könyvek jegyzéke Eggenberger és fia könyvárusságában meg
tekinthető.—Ugyanaz alkalommal többnemü szobabútorok, tükrök, órák, ruhák ’s effélék szinte 
árverezendők lesznek. 1—3

| korlati létesítése minden oldalról biztos kezekbe jutván, eredeti föladata terjedelmesbittetett, ’s 
l egy főleg igen jeles czéllal köttetett öszsze, miről annak idejében bővebben szólam el nem mu- 
j lasztandjuk. Elég legyen most a’közönség tudomásául annyit jelenteni, miszerint az emléklap 
körüli munkálatok szakadatlanul’s lehető legnagyobb ügybuzgalommal folytattatnak, ’s a’ Ty- 

j roler által remekül metszett aczéllapról a’ nyomatok, dicsőült utólsó, ’s hőnszeretett mostani ná
dorunkat középen ’s urunk királyunkat’s fejdelmi családja némelly tagjait, ’s az ország idősze
rinti főhivatalnokait köröskörül ábrázolandók—nemsokára (tán f. évi april végén) levonathatók 
’s a’ közönség közt szétoszthatók lesznek. Említett művész hazánkfia valósággal is remekét akar
ja bemutatni ezen müvében.Ennyit a’ közönségnek részint megnyugtatásául, részint újabb figyel
meztetéséül egy jól értesült barátja a’ minden honfi részéről üdvözlendő ’s legmelegebb pártolást 
érdemlő vállalatnak.

f  Néhai mélt. tolnai gróf Festetics János József ur oldalagos örököseinek Pest sz. kir. vá
ros határában, a’várostól alig félórányira kassai országúiban fekvő szép birtoka, melly közönsé
gesen R á k o s  n é v  alatt isméfetes, 1848. észt. martius 23dik (huszonharmadik) napján, 
szokott délelőtti órákban a’ hely színén közárverés utján, fundus instructussal vagy-a’nélkül fog 
eladatni.—E’birtok állománya 3 l7 37S/Í2oo hold első osztályú szántóföld, 1361163/i2oo hold leg
jobb minőségű rét, 23900/Í2oo hold erdő, 2!,83/ 1200 hold konyhakert, 21186/j2oo hold szőlő,—

| tesz tehát az "épületek, területével együtt 79632%2oo holdat. Vannak rajta urasági lak, tisztlak, 
cseléd lakok, gazdasági épületek, kovács-műhely, jól jövedelmező vendégfogadó 's végre az 
egész birtokot keresztül hasitó szelíd vizű Rákos patakon egy négy kerekű és &intén jól jöve
delmező malom.—Bővebben értesülhetni Pesten hites ügyvéd Deák József (Üllői ut, gróf Károlyi 
házban) és Zsivora György (Servitatér, Sziklay házban) uraknál,—Pozsonyban: TóthLőrincz h. 
ü urnái (Zöld téren, Lőrinczkapu mellett, 238,sz.) ’s Bécsben udvari ügyviselő Barlanghy László 
urnái (Dorotheergasse 1 15.) 3 3

7  Értesítés a' „mxr/ort e m l é k l a p é r ó l .
A’ „ n á d o r i  eml é k l a p , “ a’közbevágott események’s névszerint b. emlékű J ó z s e f  

nádor ő fensége nemzetsiratta halála ’s I s t v á n  főherczeg nádorrá választatása következtében, 
változásokon, miket azonban a’ lap érdekének emelésére lehete ’s kelle használni, menvén ke
resztül nemsokára egész maga czéljában álland a’ közönség előtt. A’ vállalat ügyvezérlése ’s gya-

II i r d e t v é n y.
Az apatini kir.kincst. igazgató mérnöknél 

egy fizetéses gyakornoki állomás, mellyel évi se- 
géíypénz fejében 180 pengő forint a’ napidijak 
21 i'k osztályával járul, megürülvén, kik ezen hi
vatalt megnyerni óhajtják, ebbeli folyamodvá

nyukat, mellyben magukat kiképzettségök, raj- 
I zolásbani ügyességük, mérnöki oklevelük ’s ed
digi magokviseletéről kellőleg igazolni tartoz
nak, legfeljebb folyó észt.martius27dikeig (hu- 
szonhetedikeig) a’ zombori kir. kincst. főigaz
gatóságnál nyújtsák be. 3—3

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y .  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-ulcza 4 5 3 .  szám.
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1848.
Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a T a i s a  ] k o «lo pedig pénteken mindegy, k minden ízben egyegy íven. Eloizethetni helyben a’ szer
kesztő ’s ki“do tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeleteben, egyebütt pedig amiden királyi Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokká kíván

taié példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenfele hirdetveny fölvétetik ’s pontosan es jutányosán kozoltetik.

FOGLALAT. iWagyarprszág és Erdély. (Ideiglenes hivatal rend- 
szeritése, Kinevezések és előléptetések, O r s z á g g y ü l c  s: kerületi ta
nácskozások a’ városrendezési választványi munkálat tárgyában fő r e n 
di  ü l é s : E l ő l o g e s ;  különféle inditványoki fölirás a’ bankjegyek 
és felelős kormány érdekében).

Kü ifö  ld. (Francziao rszág; a’ franczia köztársaság fejlődése, ide
iglenes kormány.)

É r t e s í t  ő.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Ő cs. ’s ap. kir. felsége a’ kir. kincstárra szállott szent annai 

uradalomban ideiglenes egy ügyészi állomást 600 pfrt évi fi
zetéssel, 80 pozsonyi méret kétszeres, 104 pozs. m. zab, 288má
zsa széna, 6 szekér szalma,és 30 öl tűzifából álló élelmi díjjal föl
állítani méltóztatott.

A’ nm. m. kir. udv. kamara S z l á v y  József előléptetése 
által ürességbe jött fogalmazói tisztségre D e r c s é n y i  László 
kir. bányagyakornokot 5 a’ kebelbeli számvevőségnél megürült 
ingrossistaságra Tu vi cs á k József a’ kassai kam. igazgató
ságnál volt járulnokot és a’buszti kamarai tiszttartóságnál meg
ürült kulcsárságra S t e i g e r  Zsigmond tiszttartósági Írnokotal- 
kalmazá. —Végre T 0 m a si c s Józsefet nagymarosi erdőszem- 
lész saját kérelmére hasonló minőségben Visegrádra, ésM o- 
c s á r y  János teplicskai erdőszemlész ugyancsak saját kérel
mére’s hasonló minőségben Nagymarosra tétettek át.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
Febr. 23kán 61. k e r ü l .  ül és .  E l n ö k ö k :  Somsics 

Pál és Mán József Baranya és Mármaros követel; j e g y z ő :  
Szentkirályi M., tárgy: városi ügy. E l n ö k :  Hajói vette ki 
a’ többséget a’ 49. §. a) b )c )  pontjai tegnap elfogadtattak, 
Veszprém indítványa pedig, hogy a’ vár. képviselők magya
rul tudni tartozzanak, elvettetett. To l nay (Zala): Nem tud
ja miként kerülhette ki figyelmét: de nem emlékezik a’ vesz
prémi indítvány elvetésére. De ha elvetnék is a’ veszprémit, 
legalább időhatárt szabjanak, mialatt a’ képviselők magyarul 
tudni tartozzanak. Ezt előterjeszteni kötelessége volt, mert 
hol alkotvány és nemzetiség erősítéséről van szó, olt közö
nyösen viselnie magát nem szabad. El nök:  Határozzanak a’ 
rendek az indítvány fölött. Egyhangúlag viszonoztatok „ma
rad a’ szerkezet“ . J e g y z ő  olvassa a’ d), e), ’s f) pontokat. 
Egyedül Debreczen követe akará a’ §ból azon kifejezést, mi
ként Írni olvasni nem tudó egyed képviselővénem választat
h a t ,  kivevéna’ jelenlegi polgárokat, kihagyatni— nehogy 
az által az utókor előttmegbélyegeztessenek, mintha Írni ol
vasni sem tudnának. (Maradjon!) 50. 51. §§ra semmi észre
vétel, 52. §. Debreczen az esküformába igtattatni követeié, 
hogy a’ képviselő a’ v á r  os  s z a b á l y a i  megtartására is 
esküdjék. S o m s i c s .  Ezen kifejezésben az : „ország törvé
nyeit megtartom és tehetségeimhez képest megőrzőm“ a’ 
„megtartom szó hagyassák ki, mert arra nemcsak a’ képvi
selő, de a’ hazának minden polgára köteles. Elfogadtatott. 
Olvastalik az 53. 54. §§. egyszersmind o lv as ta t a ’ borsodi 
indítványnak ide vonatkozó szakasza, melly szerint a’ szer
kezetinél kevesebb képviselő lehetne a’ városokban. S z e m e 
r e  B. Múlt országgyűlésen a’ képviselők számában nem lehe
tett e’két tábla között sokáig megállapodás.Mert igaz, hogy 
a’ számban is van fontosság, bár a’ választás garantiája in
kább a’ nyilványosságban’s a’választás közvetettsége és vá
lasztók minőségében fekszik. Véleménye szerint, mivel a’ 
választványi szerkezetnél fogva kivált nagy városban igen 
megszaporodhatnék a’ képviselők száma, nehogy a’ főren
dek ettől félve a’munkálatot megakaszszák,javaslóit ajánlatát 
jobban czélhoz vezetőnek tartja, melly kevesebb képviselőt
ad. S z e n t k i r á l y i g .  Múlt országgyűlésen a’ főrendek nem 
egyeztek a’ választók számába, mert az indirect választás is 
initiálvalevén, a’ képviselők egyúttal választók is lettek vol
na, ’s különösen a’ tanácskozók sokaságától féltek, de miu
tán az egyenes választás elfogadtatott, a’ képviselők, mint ta
nácskozó testület kevesebbre szállíttatván a’ számon fönakad- 
ni nem fognak. Hogy mindazáltal a’ főrendek hozzájárulásá
ról biztosak legyünk, szóló szívesen elfogadja a’ borsodi mó- 
dositványt. (Elfogadjuk!) Kub icz  a: (Trencsén) Ó a’ kép
viselést igen fontosnak tartván, nem szeretné kevés számhoz 
kötni. Különösen nagyobb városban az ellenőrködés nagyobb 
számot igényel, például Pesten a’ borsodi módositvány sze
rint egyegy tisztviselőre alig jutna 3 képviseld, pedig az el
lenőrködés ennyi számmal nem sokat ígér. Számtól a’ váro
sokban félni nem lehet, mert nem kortestömeg járuland itten 
a’ tanácskozáshoz,hanem értelmes, csendes polgárok: annál 
fogva pártolja a’szerkezetet. Lukác  s:(Temesm,) Alkalmasint 
a’ borsodi nyert többséget, de küldőji kivánatát is előadja, 
kik maximumul meg akarják állapíttatni, hogy a’ képviselők 
száma kis városban 6 0 ,középben 12 0 ,nagyban 300nál több 
ne lehessen. S z i n t a y: (Bereg) Küldőji a’ képviseletet szé- 
lesb alapúnak lenni kívánván a’ borsodinál minimumul kisvá

rosban 60 képviselőt ajánlanak. Szavazástsürgetnek. Végre 
szavazás alá bocsáttatván a’ kérdés, a’ borsodi módositvány 
nyert többséget,mellyre szavaztak:Soprony,Liptó,Hont,Vesz
prém, Baranya, Esztergám, Mosony, Pest, Tolna, Árva, Bács, 
Turócz, Pozsega, Verőcze, Szerém , Sáros, Ung, Gö- 
mör, Borsod, Heves, Torna, Ugocsa, Csongrád, Békés, Csa- 
nád,Temes,Torontál,Krassó,Horvátország, egyházi rend, 
Jászkunkerület, Hajdú városok.— Bars, Somogy nem voltak 
jelen. (Az elfogadott módositványt jövő ülésnélközlendjük.) 
J e g y z ő  olvassa az 55. §t. (Tovább!) 56. §. (marad!) Az 
57. S.némi vitát idézett elé. Körmöcz vár. belékivánná té
tetni, bogy mint ez időig az ausztriai örökös tartományok 
hatóságaival is közvetlen levelezhessen a’ tanács. (Magában 
értetik!) Báni  s: A’ folirási jogot a’ tanács kezéből kivenni 0-  
h aj tan á,'hogy vele egyedül a’ közgyűlés élhessen, mert kü
lönben a’ fölirás nem a’ városi község kifolyása leend. (He
lyeslés a’ városi köv. részéről). S z e n t k i r á l y i .  A’ tanácstól 
e’jogot elvenni nem lehet, mert közigazgatás ügyében jö
hetnek olly parancsok, mellyek halasztást nem tűrnek, ezek i- 
ránt pedig kell a’tanácsnak fölirási joggal bírnia, különben 
az adminisztratio késleltetnék. Egyébiránt ha valami a’ köz
gyűlés tárgyaiból kimaradt volna, annak helyére oda iktat
hatják a’ rendek. Bón i s :  Adminisztratív kérdésekben ám 
bírjon tehát fölirási joggol a’ tanács is; de közjogiakban a’ 
gyűlésé legyen a’ repraesentatio joga, nehogy a’ tanács is 
élvén vele, a’ sérelmértis köszönd föliratot terjeszszen föl. 
A s z t a l o s :  (Mármaros) Nem tudja, miért van a’ tanács el
különítve a’ municipiumtól. Méltán aggódhatik azon, hogy 
majd a’ mindig együttülő testület absorbeálja a’ munimpiumot. 
Szerinte minden ügy a’ közgyűlés előtt tárgyalandó, melly 
aztán egyes tisztviselőkre bízza a’ végrehajtást.

S z e n t k i r á l y i ,  ügy látszik Mármaros követe az e - 
gyedí adminjsztratióhoz ragaszkodik, melly öszszevágóbb és 
gyorsabb ugyan a’ testületinél, de ezzel egybekötni nem le
het, mert különben mindennapra lévén adminisztratióhoz tar
tozó ügy, a’ közgyűlésnek éven át folyvást együtt kellene 
ülnie, melly esetben a’ közgyűlés tanácscsá aljasulván alig
ha néhánytól látogattatnék, mi azon czéltól ejtené el a’ ren
deket, mellyet a’ közgyűlés behozatalával elérni igyekszünk, 
hogy t. i. a’ közügyek iránt minden polgár érdekkel viseltes
sék. Ha tehát egyedi kezelést akarnak, akkor például a’ pol
gármestert bízzák meg az igazgatással úgy mint egyedet’s 
nem mint a’ közgyűlés tagját. Ennélfogva minden apró folya
modás nem tartozhatik a’ közgyűlés tárgyai közé, hacsak an
nak méltóságát lerontani nincs szándokukban. (Maradjon a’ 
szerkezet.) Bón i s .  Tehát csakugyan nem különböztetik az 
igazgatási tárgyakban és közjogi kérdésekben kit illessen a’ 
fölirási jog? 0 1 g y a y. Ez csakugyan figyelmet érdemel, és 
szorosan megkülönböztetendő. S z e m  e r e .  A’ 89. §. c) 
pontja alatt és a’ 97. §ban elmondatik,.mi tartozik a’ tanács
hoz, mi a’ közgyűléshez. B ó n i s .  Legalább tehát történjék hi
vatkozás e’ helyütt a’ 89. §. c) pontjára. S z e n t k i r á l y i .  
Ha már alább specifice rendelkeztünk, itten a’ hivatkozás is 
fölösleges. (Maradjon!) Olvastatik az 58. §. 59. §. semmi 
észrevétel. J e g y z ő  olvassa a’ 60. §t. S ze m e r e (Borsod) 
A’ felelősséget kívánná behozni a’ városba, de úgy, hogy a’ 
tanács eszméjét is meghagyja. Testület, melly 10— 12 tag
ból áll, másként mindenért nem vonható felelősségre , ha
csak mint a’ veszszőcsomó egyes szálai egymástól elszedve, 
különkülön egyesek nem vonatnak kérdésre. Nehogy tehát 
valamelly tag a’ felelősség elől a’ testület bő köpenye alá 
bújhassák, úgy vélné a’ felelősséget eszközölhetőnek, ha a’ 
jegyzőkönyvbe mindentanácstag külön beigtattatná szavaza
tát. Ekként a’ tag a’ tanácstól nem különíti el magát és mégis 
lesz felelősség. Szén t k i r  á ly i. Nem bánja, ha elfogadják 
a’ javaslatot, de véleménye szerint azon nehézség fordul elő, 
hogy ha minden legkisebb tárgy fölött beigtatják az egyes 
szavazatokat, nem jegyzőkönyv, hanem terjedelmes napló- 
vezetésre lesz szükség, mi megint igen sok időt fölemésztend. 
ó  tehát csak azt kívánná, hogy a’ szavazat jegyzőkönyvbe ak
kor vezettessék, ha az illetőnek az egyedi felelősség érdeké
ben állván, kívánja külön votumával magáról elháritni a’ fe
lelősséget. Egyébiránt elég biztosítéknak tartja a’ tanácsnok 
hatáskörének körülírását, a’ képviselő fők ellenőrködését ’s 
a’ jegyzőkönyvnek előterjesztését. Az egyedi felelősség leg
inkább megkivántatik a’ számadási és pénzkezelési ügyek
ben. S z e m  e r e .  Felelősségi eszméje szerint sem kellene 
minden apróság fölötti szavazatokat jegyzőkönyvbe igtatni: 
azért odahajlandó módosítani indítványát, hogy csak az illető 
tag kivánatára vezettessék jegyzőkönyvbe a’ szavazat. L ó -  
nyayM.  (Bereg). A’ felelősséget akarjuk mindannyian; de a’

mint Pest megjegyzé,csakugyan sok nehézséggel járna az,ha 
minden kis dolognál be kellene igtatni a ’ szavazatokat: azon
ban nem mindig és csupán pénzmanipulatiónál forog az il
letőnek érdekében a’ separatum volum beigtatása.Azért sze
rinte, mihelyt valamelly tag lényegesnek tartja kisebbségben 
maradását, mindannyiszor vagy egyszerű szavazatát beírat
hatja jegyzőkönyvbe, vagy pedig motivált nyilatkozatát 
oda mellékelheti. S o m s i c s .  Akarják a’ rendek a’ borso
dit? (Igen!) C s a u s z  (Nagybánya). Pártolja a’ borsodi in
dítványt,mert az,mire czéloz, eddigis gyakorlatban volt. E - 
gyedűl még azt kívánja, hogy a’ kisebbségben maradt vagy 
tüstintvagy pedig a’ jegyzőkönyv hitelesítésekor igtattassa 
be szavazatát, nehogy csak midőn factiókat lát az ügy iránt 
támadni, hogy a’ felelősség alól kibujhassék, —  később a’ 
pártolt ügyben ellenszavazatot nyújthasson be. S z e n t k i 
rál yi :  És csak a’ szavazás igtattassék be, ne egyszermind a* 
nyilatkozat, mert ez esetben a’ jegyzőkönyv merő dis— 
sertatiókkal telnék meg. A s z t a l o s .  E’ rendeletet elvileg 
nem pártolhatja, miután a’ tanács eszméjének is ellene van. 
De kérdi szónok, leszé a’ tanácsban annyi erő, hogy midőn 
a’ kormány kísérletül törvénytelen parancsot ad ki, megtu
dandó a’ tanács erejét, — leszé, kérdi, az egyesekben annyi 
erő, hogy a’ külön szavazatot jegyzőkönyvbe igtattatni mer
jék? Ó azt mondja nem, és igy a’ felelősségsem érend senkit, 
mivel az egész testület félelemből egyre szavazand. —  B e r -  
n á th : Az ítéletek hozatásuk napján lévén jegyzőkönyvbe i- 
randók, ha a’ szavazatok beigtatása a’ jegyzőkönyv 3adnapi 
hitelesítésére halasztatik, vagy az ítélet fölebbezése lesz le- 
hetlenitve, vagypediga’ felelősség kijátszva. S z e n t k i r á 
lyi: A’ separatum votum nem a’törvényszékre,csaka’tanács- 
ülésre tartozik.— És ebben lön megnyugvás. —  A’ 60ik § 
után tehát uj §ul e’ módositvány nyomán következő fog a’ja 
vaslatban állani: Ä  tanács üléseinek jegyzőkönyvében 
azok, kik d  hozott határzat ellen nyilatkoztak, ha a ha
tározat hozatala előtt ellenzésüket világosan kijelentet
ték , szavazatukat különösen följegyezhetik; különben 
ha felelősség esete álland elő, minden szavazatjoggal 
bíró jelenvollák egyenlően fogják viselni a felelet terheit.

.1 e gyző:  olvassa az elnökségről szóló 6 l-§t.B ó n i S z a 
bolcs). E’§. az elnök jogai közé sorozván a’ gyűlés eloszlatását, 
az az önkénynek tág kaput nyit. Emlékezteti a’rendeket, mennyi 
zavarnak lön a’ hazában oka az elnöki eloszlatás; többnyire a’ 
kormány érdekében használták fel e’ jogot. Igytörtént ez az 
1830. évi országgyűlésen is, midőn a’ személynök az ország
gyűlést eloszlatá; igy Hontban, midőn a’ gyűlés még megsem 
kezdetett. Igaz, hogy a’ §. végén van, hogy másnap folytattassék 
a’ tanácskozás: de ki nem tudja, hogy egy éj alatt sok történhetik 
meg,sok ollyan,minek az előtti napon létesithetésére az elnök al
kalmasnak nem találta az ülés megtartását.Részéről e’ §hoz nem 
járulhat. Ba b a r c z y .  (Csongrád). Ha az elnöktől e’ jogot el
veszik, több rendetlenség leend, mintha meghagyták volna,mert 
a’ rendetlenkedő rész sohasem kívánja az eloszlatást, még ak
kor sem, ha az ingerültség olly fokra hágott, mellyben többé ta
nácskozni nem lehet. És mi csilapitja le ez esetben a’ kedélye
ket, ha az elnök el nem oszlathatja az ülést. Ne tegyenek föl az el
nökről olly sok roszszat, bízzák reá e’jogot, hisz ha vele viszsza 
él, sokkal sujtóbb reá a’ közvélemény kárhoztató szava, mint a’ 
rendetlenkedőkre, kik ezzel ingerültségükben nem sokat törőd
nek. Pártolja a’ §t. K u b i c z a. Az elnök e’jogával úgy élhet
ne, hogy mig a’ többséget nem devalválta,mindig határozat nél
kül oszlatná el az ülést: ’s igy abban, hogy másnap az ülés foly— 
tattatni fog, semmi garantia nincsen a’ viszszaélések meggátlá- 
sa ellen. P a p s z á s z  L. (Bihar). Az elnök mindig nagy hatású 
szokott lenni, sok egyedrül rendelkezhetik: azért ezek által kön
nyen odavihetné a’ dolgot, hogy rendetlenség támadjon, csak
hogy ürügyöt nyerjen a1 gyűlés eloszlatására. Egyébiránt is, ha 
a’megyei életre tekintünk, a’ mi rósz abban találtatik , mind az 
elnöki székből áradt reánk. E’ tekintetek is már oda vezetnek, 
hogy nem lehetünk eléggé óvatosak, nehogy a’városi gyűlések 
fölött is az elnök zsarnokoskodhassék. Mindenesetre korlátozá
sáról kell gondoskodni különösen, hogy a’ gyűlés eloszlatása ne 
tartozzék jogai közé. Sz e n t k i r á l y i .  Érti miért félnek az elnök 
e’jogától, mert mindig a’megyei elnökség lebeg szemeik előtt, ki 
egy éj alatt részére hódítja a’ többséget. Ez a’ megyében, hol a’ 
gyűlés tagjai egy éj alatt megszaporithatók, történhetik:de óvá
rosban másnap is ugyanazon határozott számú képviselők je
lenvén meg, nem könnyű az elnöknek, sőt majd lehetlen egy éj 
alatt megforditnia a’többséget. Aztán ha az elnöktől elveszik az 
eloszlatás jogát, kit ruháznak föl ezzel? a’ gyűlést? hogy vitáz
zanak afölött, vájjon eloszlatható é az ülés ? Rendes esetekben 
adminisztratív ügyek tárgyalásakor illy eloszlatástól félni sem 
lehet: csak közjogi kérdéseknél fordulhatna elő , hogy az el
nök, többsége nem lévén, eloszlassa az ülést. Szerinte tehát úgy 
volna a’ §. módosítandó: hogy, mig a’ tanácskozás be nem fejez
tetett, a’ többség megegyezése nélkül az elnök einem oszlathatja 
az ülést. (Közhelyeslés). S 0 m s i c s.Megelégesznek ezzel?(Meg 
meg!) P a c z 0 1 a y. A’ gyűlés eloszlatása rendesen akkor törté
nik meg, midőn az ingerültség igen nagy, már pedig ha a’ több
ség megegyezése kivántatnék, akkor még nagyobb lenne az in
gerültség; és hogyillyenkor a’tanácskozás lehetetlen, tudja ex
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praxi. Igenis ex praxi, midőn Honiban illy alkalommal a’ kisebb
ségkővel is dobálta a’tanácskozókat. Tegyenek föl az elnökben 
annyi morális becsületérzést,hogy nem oszlatja el helyes ok nél
kül az ülést, különben, ha ezt föl nem teszik,akármennyi törvény
nyel korlátozzák is az elnököt, mégis eloszlatja az ülést. Tapasz
talásból beszél. Pártolja a’ szerkezetet. S oms i c  s. Azok aggo
dalma, kik a’ módositványt akarják, azon hibás nézetből ered, 
hogy mindig a’ megyei élet van szemeik előtt. Előtte a’ város jö
vője más, itt közbizalom emberei ülvén együtt, a’ zavaroktól, el
oszlatástól nem tart. Ő sem attól nem fél, ha módosittatik a’ §, 
sem ha megmarad e’ szerkezet. Aszt a  los.Ő az elnöknek sem
mi jogairól tudomással nem bir, szerinte csak kötelességei le
hetnek. Egyébiránt az elnök nem ingerültség miatt oszlatja el 
az ülést, hanem mivel többsége nincsen. Szóló tehát kívánja, 
addig ne oszoljon el a’gyűlés, mig a’ fölvett tárgy be nem végez
tetett. (Több oldalról: „ez lehetetlen!“)  S z e n t i v á n y i  (Gö- 
mör). Ha biztosítva volna, hogy királyi polgármester nem elnö- 
kölend, nem volna az elnöki hatalom ellen; de igy kötelességévé 
lön a’ féltékenység, mert az elnök nem csupán ingerültség miatt 
oszlathatja el a’ gyűlést, hanem—vegyék csak a’ képnek más ol
dalát—többnyire azért, mert nincsen többségűk. Yilá'gos példa 
a’ honti esemény, hol az elnök még kezdete előtt eloszlatá a’ 
gyűlést, pedig akkor csak nem lehetett még a’gyűlésen rendet
lenség, mig megsem kezdetett az: tehát imé! más oka volt az el
oszlatásnak. Csongrádnak felelve—pártolja a’ pesti módosit
ványt. B e r  n á t h (Ung). Királyi városban a’ gyűlésen a’nemha- 
sonlókfölé az elnökben uralkodót teszünk. Csongrád_ szerint a 
többség rakonczátlankodik; pedig ha az elnökök tetteit lajstro
moznék, legtöbbször részükön volna a’ szilajkodás. Szóló az el- 
nö knek egyéb jogot nem adhat, mint szavazásnál a’ döntő szava
zatot. Öl gy  ayTitusz (Pozsonym.) Az országgyűlési hallga
tóság rendezésének szóbahozásakor már hivatkoztak munkára, 
melly minden további és igy a’ megye rendezésének is előképe 
lévén,óvatosságra szólíta bennünket,nehogy valami ollyascsusz- 
szék bele, mit a’ megyéknél nem óhajtanánk. Az elnök becsüle
tességére Hont ajánlata nyomán ne igen támaszkodjunk, mert a’ 
becsületérzés alatt majd mindenik mást ért,hanem alkossunk ha
tározott törvényt, mellynélfogva, ha az elnök viszszaélést követ 
el, rá mondathassák: ime átlépted a’törvény határait. Pártolja a’ 
pesti módositványt, a’ mármarosit pedig lehetlennek tartja. — 
T ü r n b ö c k  (Buda) Pesttel tart. Ba l oghK.  (Győrm.) Midőn 
a- tanácskozás másnap folytattatni rendeltetik, semmi veszedel
mest nem lát az elnök eloszlatási jogában: azért pártolja a’ 
szerkezetet. M a d a r á s z  László (Somogy). Első Ízben szólandó 
élénk „h al 1 j uk'-‘kal találkozott, ’s folyton tartó éber figyelem 
kisérvén jelen nyilatkozatát. Ha figyelembe veendik szavait, az 
elnökség iránti alkotványos nézeteit, híven ragaszkodva egyut- 
talküldőji akaratához, kifejteni igyekszik:azt azonban előre meg
jegyzi, midőn elnökről szól, épen legkevésbbé áll szemei előtt a’ 
kir. polgármester, minthogy ennek elfogadását küldőjí határozot
tan elleneznie meghagyák neki. Előtte mindig a’ megyei élet fo
rog. Megyékben is az elnök jogai határozatlanságából eredeti 
majd minden rendetlenség, például megadatott tisztujitásoknál 
a’ főispánnak kijelölési joga, de a’törvény nem határozta meg, 
kiket kelljen kijelelnie, csupán azt rendelé meg, hogy az előbhin 
kívül hármat candidálhasson. Később az alkotványos élet fejlő
désével a’rendek is kívánlak e’joggyakorlására befolyást, hogy 
tudniillik az elnök csak azokat jelölhesse ki, kiket a’ rendek bi
zalma ajánl. És ime mi történik? az elnök e’ befolyást megsem
misítendő sokszor katonai hatalommal él—ámbár megyéje azon 
szerencsés helyzetben van, hogy soha katonai erőt alkotványos 
jogai gyakorlatánál nem ismert,elnöke is mindig- tisztelettel meg
hajolt a’ többség akarata előtt—de azért szóló tud megyéket, hol 
az elnök átlépve hivatása határait a’ gyűlést erőhatalommal is 
eloszlatá. És mert ezek tények, nem kell é mindent elkövetni, 
hogy a’városi testvér municipiumban az elnök illyeket netehes- 
sen?Mondatott itten, hogy az elnök erényességében bizzunk. E- 
rényre politikai világban támaszkodni nem lehet. Elnöki székben 
szép ugyan az erény, e’ halvány tengeri rózsa, de eddigi tapasz
talás szerint, az elnöki szék épennem volt lépcső az erényhez. Ez 
okoskodás folytánPest ér.k.módositását nem pártolnilehetlen,al
kotványos életben növekedett többségtől félni nem lehet,de nem 
a’ kisebbségtől is, mert ámbár a’ vita folytán a’ kisebbségnek a- 
zon kell küzdenie, hogy ő legyen többség: azonban mihelyt sza
vazás utján e’ törekvése kivitelétől elüttetett, nincs egyéb köte
lessége,mint az alkotványos többségnek alávetnie magát.—Nem 
tagadja ugyan, hogy néha a’ kisebbség is zsarnokoskodhatik, a’ 
többség tűri e’zsarnokoskodást, mint Ilontban, de ott, mert ki 
kell mondania, valahányszor e’név Hont előfordul küldőjí véle
ményét,nincsen normális állapot. Szóló tehát nem akarja az el
nök önkényére hagyni a’ gyűlés eloszlatását, hanem a’ többség
re, mert az nem rakonczátlankodik, mint némellyek elhitetni sze ■ 
retnék, mivel végzést akar: a’ rakonczátlanság egyedül a’kisebb- 
ségtől származhatik, vagy elnöki befolyástól, de a’kisebbség tar
tozik a’ normális többség előtt, mihelyt azzá nyilványult, fejet 
hajtani. Pestet pártolja. (Éljen). B ab  arcz y A. Pest módosit- 
ványa ellen a’ practical kivihetlenség küzd. Mert kérdi szóló, ha 
ingerültség van, hogyan experiálja az elnök a’ többséget, meg
tudandó, vájjon akarja é a’ gyűlés eloszlatását. Általában azon 
hibás nézet uralkodik itten, mintha mindigaz elnök volna az in
gerültség oka,egyes esetekben szóló sem tagadja -  pedig el kell 
ismerniök, hogy az ingerültségnek okai a’ tanácskozók L lehet
nek. Szóló midőn a’ kisebbség rakonczátlankodását emlité, ko- 
ránsem akará mondani, hogy hát a’ többség nem rakonczátlan
kodik. Végül ajánlja, hogy aggodalmaik eloszlatására alkossa
nak olly törvényt, minélfogva az elnök törvénytelenül el ne osz
lathassa a’ tanácskozást, de törvényes esetben tőle se vegyék el 
a’ jogot. Azonban ha Pest mődositványát fogadják el, nem aka
dályozandó a’ tanácskozást. Paczol  ay(Hont), llunkár(Vesz
prém), Fodor (Torontál) S c h n é e szóltak még a’ tárgyhoz e- 
gyiket vagy másik részt pártolva, ismételvén a’ már mondotta
kat. L ó n y a y M. (Bereg) ajánlott még illyféle módosítást: va
lahányszor az elnök határozás, vagy idő előtt el akarná oszlatni 
az ülést, azonnal minden vitatás nélkül szavazzanak a’ tanácsko
zók, vájjon eloszlassák évagy sem a’gyűlés? Mire S z e n t k i r á -  
I y i előadja újra indítványát,miszerint mig a’ fönforgó tárgy fö
lült be nem végeztetett a’ tanácskozás, az elnök csak a’ többség 
megegyezésével oszlathatja el az ülést. El nök .  Elfogadják é a’

ren dek. (El! El!) Elfogadtatott. R e n d e. Ha illy esetben a’ több
ség maradni akarván az elnök székét odahagYja, ki elnököl ? — 
határozzák eka’ legöregebb tag.(Éljenl) Sz en t k i r  ály i. A’he
lyettes elnökről alább leendszó: a’ mostani határzat pedig kivé
tel nélkülmindenikre szol.—Je g y z ő: olvassa a’ 62.63. 64. 65. 
66.67. §§kat, csekélyebb észrevételek mellett meghagyattak a’ 
szerkezet szerint. 68.69. §§. fölött kezdetett élénkebb vita.Tol- 
nay.  A’ hallg-a-tóság- kiűzésével hasonló joga volna az elnöknek 
az eloszlatással. Küldőji e’jogot a’többség kezébe akarják tenni. 
A  s ztal  o s. 0  sem akar az elnöknek a’ hallgatóság korlátozása 
végettpodestai hatalmat adatni: pártolja Zalát. B ó n i s mig saj
tótörvény nincs, a’nyilványosságot semmi rendezésnek nem ál
dozza föl: pártolja Zalát. M a d a r á s z  L. (Somogy). Utasítása 
szerint a’ nyilványosságot, a’ szabadság ez egyik palládiumát, 
sirbolti csendért nem cserélheti el. E’jognál fogva pedig a’hall
gatósági nyilványosság a’ csendnek áldozatul esnék. Azonban 
lehetnek esetek, midőn csakugyan korlátozni kell a’ hallgatósá
got, és azon esetre a’ 70. §hoz e’módositványt ajánlja, hogy ki- 
ürittetvén a’ hallgatóság karzata,—határozzon a’ többség:vajjon 
folytathatik é még a’tanácskozás.A’hallgatóság korlátozásában 
a’ tulszigoruság sem ajánlatos,mert minden alkotványos ország- 
banegyesjeleit a’tetszés,vagynemhelyeslésnekadnilehet:ép azért 
hogy önkény ne határozhasson a’ hallgatóság,kiüzését az elnök
re nem bízza, de pártolja Zalái. B a b a r c z y. Nem akarja a’hall- 
gatóságot kizárni, mert barátja a’ nyilványosságnak, de azt sem 
szeretné, ha a’ múlt országgyűlési megállapodástól viszszalé- 
pés történnék. A’ somogyi inditványt nem ellenzi, mert soknak 
aggodalmát eloszlatja,’s biztosit arról, hogyha az elnök akarná 
is, mégsemlehet zárt a’ tanácskozás. Soms i cs .  Ő is barátja 
a’ nyilványosságnak, mert ez garantiájaaz alkotványos éleinek. 
Somogy módositványához szívesen járul, de ép azért a’ 69. §. 
megmaradhat, mert ha az elnök a’ hallgatóság kiűzésével helyte
lenül cselekvők, a’ gyűlés folytatásának elhatározásával cseleke
dete kárhoztatva lesz. Kubi cza.  Czélszerübb ha a’ többség 
határoz a' hallgatóság kiűzése iránt. Sz e n t k i r á l y i .  Azok közé 
tartozik, ki egyesek kezébe korlátlan hatalmat adni nem akar. 
De jelen esetben az elnöki hatalom korlátozására, hogy annak 
joga se csonkitassék, legpractikaibb eszköznek ismeri a’somo
gyi módositványt. A’nyilványosság is megovatik, mert habár az 
elnök titkon akarna tanácskozni, a’ többség ezt akarhatni sem 
fogja, miután csak a’ tanácskozás folytatásáról végezhet. Szóló 
nem lelt illy jó módot a’ korlátozásra és valóban örül, hogy So
mogy ezt indítványoz á. Szóló is a’ többségre akará bízni a’ kor
látozást, de gondolá, hogyan lehessen olly hallgatóság kiűzése 
felől tanácskozni, melly beavatkozotta’tanácskozásba:de egyébi
ránt sem szeretné az elnököt a’ többséggel solidaritásba hozni; 
sőt azt kívánja, hogy a’többség ellenőre legyen. S z e n t i v á n y i  
(Gömör). Azon szavakat, hogy „sem helyeslés sem nem helyes
lés jeleit adni a’ hallgatóságnak nem szabad, kihagyatni kívánná, 
mert úgysem tartható: hanem úgy kívánja módositatni a’ §tmeg- 
helyeslés zavarná a’ tanácskozás folyamát.“ A’ somogyi módo- 
sitvány nem biztosítja a’ nyilványosságot, mert az elnöknek meg
hagyná a’ kiűzést, mit az mindig megteme, mivel az elnököknek 
nem nagy sympathiájok van a’ hallgatóság iránt. Inkább tehát 
csak a’tanácskozó testület űzze ki a’ hallgatóságot, ha kell.B e r- 
n á t  (Ung). Előtte szólót szive melegéből pártolja,mert reá néz
ve a’ múlt országgyűlési megállapodás nem ok. Elemzi ezután 
szónok a1 kiűzéssel milly sújtó Ítélet mondatik a’ hallgatóság fö
lött, erre hatalmat ő egyesnek nem ad, hanem szomorú kényte- 
lenségből a’testület által kívánja kimondatni. (Többen szavazást 
sürgetnek). Ke n d e .  Valamit értekezett a’világ minden hallga
tóságairól, a’ rákosi és mostani gyűlés közti különbségről: de 

• a’ folytonos nevetés miatt Öszszefűggőleg nem érthetők mag e- 
lőadását. B ó n i s  Lehetlen a’ törvénynek szigorúságát meg
hagyni: ám az egyes zavargó hallgatónak kiutasítása illesse az 
elnököt, de az egész hallgatóság kiparancsolása Zala nyomán a’ 
többségé legyen. Az elnöke’jogától ő tart, mert sokszor érde
kében lévén a’ titkolódzást, illyenkor az elnök tüstint lelne a’kar- 
zat kiürítésére ürügyöt. Szatmár követének feleli, hogy az em
ber természete sírni a’ sírokkal, nevetni a’nevetőkkel, igy példá
ul lehet valami olly nevetséges hogy lehetlen reá nem nevetni, 
mint épen miilyen érdemes követ ur humoristicus előadása volt; 
ha tehát nevetés van, a’ hallgatóság é ennek oka? Mondák, hogy 
ha minden nyomon akadályozzuk e’ munka haladását, nem lesz 
siker: szóló absolutisticus irányban semmi sikert nem ohajt.Vég- 
re a’ sok vita után Sz em e r  e B. ajánlotta e’ következő módo
sítást: „a1 hallgatóságnak a’ tanácskozást bármi módon meghá- 
boritani, vagy megzavarni nem szabad“ — azon szók helyébe: 
„sem helyeslés sem helyben nem hagyás jeleit adni.“Ez a’68. §- 
ban elfogadtatott. Ezután még az elnöki hatalom ellen Ás z t a -  
I o s nyilatkozott röviden. A’ 69. §. körül megállapodás nem tör
ténhetvén az ülés, késő levőn az idő, eloszlott.

Febr. 24én 62. k e r ü l e t i  ü l é s .  E l n ö k ö k :  Mán 
József és S o m s i c s  Pál Mármaros és Baranya követei; 
j e g y z ő :  Szentkirályi M. tárgy: városi ügy. E I n ö k bemutat
ja a’ tiszáninneni korona kerület folyamodását a’választványi 
véleménynyel együtt; bemutatja egyszersmindSomogymegye 
jelentését, miszerint Szegedy Sándor helyébe követül Ma
darász László választatottmeg.(ÉIjen!) Je g y z ő a’fönebbiek 
elolvasása után, olvassa a’ tegnapi elfogadott indítványok 
szerint módosított §§okat.A’ 7 inéi a’ somogyi módositvány 
fogalmazása ellen, inditványzó, M a d a r á s z  L. (Somogy) 
következőleg szólalt föl: indítványát nem fejezi ki a’jegyző ál
tal fogalmazott szerkezet, mert szóló távolról sem akará, 
hogy nyilványosság nélkül is lehessen tanácskozni, sőt épen 
a’ nyilványosság biztosítására irányoztatik a’ módositvány, 
merta’halígatóság eltávolittatása után csak azt határozhatja el 
a’ többség, folytattassék é az nap még a’ tanácskozás, vagy 
sem ? ha lölytatlatik, teljes nyilványosság mellett folyhat csu
pán. Ennyit igazolásul. S o m s i c s  P. Szerinte lényegére 
nézve nem különbözik a’szerkezet e’módositványtól. Bó n i s  
(Szabolcs) Sem egyiket sem másikat nem fogadja el. Mig a’ 
69. §ba belé nem megy a’ zalai indítvány, hogy a’ hallgatósá

got csak a’ többség űzhesse ki; addig a’ somogyihoz szólaní 
sem lehet. Szentkirályi. A169 § fölötti vita befejezve nem lé
vén, iránta ő is elmondja véleményét. —  El nők:  Elfogadják 
tehát a’ rendek a’ zalait? (Sokan: ,.e l“ ! sokan: „ n e m “ !) 
S z e n t k i r á l y i .  A’ zalai az elnököt solidarissá tenné a’ 
többséggel, mit szóló nem óhajt, a’ somogyiban pedig a’több- 
ség ellenőrködik az elnök fölött is. Szóló ép ezen elkülönítés 
barátja, hogy az elnök soha egygyé ne forrhasson a’ több
séggel, hanem a’ hallgatóság kiparancsolásában határozzon 
maga,a’többség pedig vegye censura alá őt,és cselekedetét.A’ 
zalai szerint a’ többség egygyé tevén magát az elnökkel, sen
ki által a’ többség korlátozva nem volna, pedig néha arra is 
van szükség: a’ somogyi újabban megértelmezettmódositvány 
lehetleniti a’ titkos tanácskozást, mert ha a’ többség a’ ta
nácskozás folytatására szavazand, az ajtók megint kinyittatnak, 
mig a’ zalai szerint az elnökkel, egygyé forrt többség a’ hall
gatóság kiűzésével kimondaná a’ tanácskozás titkosságának 
szükségét. Ne bízzanak annyira a’ többségben, mert a’ városi 
képviselők,kik még eddig a’nyilványosságotnem szoktákmeg, 
előbb kifogják üritni a’ karzatokat, mint az elnök, kinek oka 
sincs annyira félni a’ nyilványosságtól. B a b a r c z y .  Ismétli 
a’ tegnap ez érdemben mondottakat. B ón is. ó  a’ zalai és 
somogyi között azon lényeges különbséget látja, hogy amab
ban a’ többség határoz, mi előtt a’ hallgatóság eltávolíttat
nék, emebben pedig csak miután kiüzetett. Amaz tehát sor- 
szerint is előbb fogadandó el, és csak azután szólhatni a’ so
mogyihoz,melly,ha a’ zalai elvettetik,czélhoz nem vezet. G á b 
r i e l  (Abauj). A’ somogyi őt sem elégíti ki, mert utólagos lé
vén, előbb az elnök szigorú Ítéletet mond a’ hallgatóság fö
lött, és minthogy a’ hallgatóság érdekelt városi polgárokból 
álland, azokjogait csorbítja, minélfogva ügyelemmel kísérni 
a’ tanácskozást nem foghatják.Azért ő a’zalait pártolja,mivel 
több biztosítékot nyújt. E 1 nö k. Szavazzanak tehát a’ 69 §ra, 
marad é a’ szerkezet, vagy a’ zalai módositvány jő é bele?—  
A’ szerkezet nagy szótöbbséggel meghagyatott. Ellene csu
pán: Abauj, Zemplén, Szatmár, Szabolcs,Gömör, Bihar, Mar
maros, Arad, Pozsony, Trencsén, Nógrád, Zala, Liptó, Zó
lyom, Turopolya szavaztanak. Somogy nem szavazott.

J e g y z ő  olvassa a’ 70d. S.Semmi észrevétel. 71 §. fö
lötti viták e’ következők: Bóni s .  Ha a’ zalai elfogadtatik , 
pártolná a’ somogyi újabb módositványt, most azonban inkább 
megnyugtatja őt a’ jegyzői fogalmazat. J o a n n o v i c s  (Te- 
mesv.) Jobban kedvez a’ somogyi a’ nyilványosságnak, mert 
mig a’ jegyzői fogalmazás a’ titkos tanácskozást nem zárja 
ki, addig a’ somogyi által a’ többség csa* a’ gyűlés folytatá
sa, vagy szétosztása fölött határozván lehetlenné teszi a z t, 
hogy nyilványosan ne tanácskozzanak, mivel, ha a’ gyűlés 
folytatását akarja a’ többség, azonnal megnyittatnak a’ terem 
aj táji. B ó n i s .  Az ülés folytatása iránti határzatot odamagya
rázhatná az elnök, hogy a’többség ezzelkimondá a’ zárt ta
nácskozás szükségét.—  Ó az elnöknek a’ hallgatóság kipa— 
rancsolására önkényes hatalmat nem adott volna. A s z t a l o s  
Még színét sem akarná annak, hogy nyilványosság nélkül ta
nácskozni lehessen: annálfogva pártolja a’ somogyit. —  
S ch n é ebelé szövetni szeretné, hogy titkon ne tanácskozhas
sak. S z e m e r e B .  Igaza van Pestnek,miszerint a’többséggel 
solidarisálni az elnökötnem kell;igaz,hogy a’jegyzőiszerkezet 
a’ titkos tanácskozás lehetőségét nem zárja ki; de az is igaz, 
hogy a’ somogyi újabb módositványt az elnök oda magyaráz
hatná,miként a’többség titkos ülést határozott a’ folytatás ki
mondása által, annálfogva kielégítőbb módositványt ajánl, 
mdlynél fogva az egész 71 § igy hangzanék: K iürittetvén  
pedig á  hallgatóság helye , d  többség fogja elhatározni, 
vá jjo n  azon tá rg y  fölö tt, m elly d  kitörésekre a lka lm id  
szo lg á lt,m é g a zo n n a p a ta n á c sk o zá s ,d e m in d ig  c s a k  
n y i l v á n y o s a n ,  fo ly ta tta ssék  é vagy s e m ? Közhe
lyesléssel elfogadtatott.

Pác z o lay: elfogadtatván a’borsodi indítvány, a’tanácsko- 
zás folytatásának elhatároztatásakor tehátmegintbemennek 
a’ hallgatók.De hátha megint lármáznak? ekkor folyjon titkon 
a’ tanácskozás? S z e n t k i r á l y i :  Nem is hiszi, hogy város
ban illy extremitások forduljanak elő. Sőt az elnök karzat- 
kiürilési jogát sem gyakorlandja, merthiszen az előbb szóba 
jövendő c s e n d ő r  t i s z t e k  a’ rend-fentartásra ügyelvén, 
megelőzik az elnöki demonstration és nincs is egyéb oka,hogy 
meghagyok az elnököt e’jog birtokában, mint az,hogy a’má- 
sik tábla igen fél a’ nyilványosságtól,— Olvassa a’ 72. §t. 
B ó n i s  (Szabolcs): E’ §ból azon szavak: ,.az elnök aznapon 
elosz! ittunk jelentvén az ülést“ kihagyandók, mert a’ gyűlést 
csak a’ többség oszlathatja el, mint fönebb rendeltetett, 2 ) 
kihagyandó, hogy az elnök a’ közkereset megindítását a’ za
vargók ellen megrendeli, mivel a ’ kereset a’ gyűlés alatt té
tethetik föl, ha pedig eloszlott, gyűlésen kívül az elnök önké
nyének tág kapu nyittatnék. B a b a r c z y :  Inconsequentia 
volna, hogy a’ 69. §ban az elnök kiüríthetvén a’ karzatokat, 
ha néhány rendetlenkedő kimenni nem akarna, az eloszlatás 
kérdéséről a’ hallgatóság jelenlétében ítéljen a’ többség az 
elnök fölött: az joga lerontása volna, ’s tekintélye csökken
tésére vezetne. G á b r i e l  (Abauj): Neui barálkozliatik meg.
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azzal, hogy a’ küzvádlúl a’ keresel föltételére az elnük utasít
sa. Mi a’ városra jelen törvények által a’municipiurn jótékony
ságát terjeszteni szándokozunk:— emlékezteti a’ rendeket! a’ 
megyében milly küzdelmeknek sikerült kivívnia, hogy a’meg- 
actiózás csak a1 tanácskozók többségét illesse, pedig ha a’ 
túlságos jog a’ városi elnöknek megadatik, a’ municipium fölé 
emeljük a’ központi hivatalnoki uralkodást, mellynek épen 
ellensúlyozására szükséges a’ municipium. B ó n i s: Ismétel
ve sürgeti a’ kihagyást. Ma da r ás z L. (Somogy): A’ 69 §. 
az elnöknek adta ugyan a’karzatok kiürithetésére a’ jogot, de 
innen koránsem következik, hogy az eloszlatási jog is övé le
gyen. Másutt is,például az apróbb német statusokban, mellyek 
pedig az alkotványnak csak színezetével bírnak, az elnök u- 
gyan eltávolíthatja a’ hallgatóságot, de jövő perczben tűs— 
lint megnyittatnak a’ terem ajtai, és a’ gyűlés-eloszlatásról 
szó sincs. A’ hallgatóság kizáratása iránt annak jelenlétében 
tanácskozni nem lehet, azért adatik meg az elnöknek a ’kiürí
tési jog; de egészen más fordulatot ad a’ dolognak az, midőn 
a’ gyűlés eloszlatásáról van szó,ettől minden egyesnek önké
nye távol tartatik, ’s a’ fölött csak a’ tábla többsége hozhat 
határozást. Mert nézzük csak practice, Ha az eloszlatás az el
nökön fordulna meg: illy esetben mindig fölbérelhetne 10—  
12 olly hallgatót, kik az elnöki fölszólitásra sem hagynák oda 
a’ teremet,— ez in thesi megengedendő,ki áll jót, hogy az va
lóságban nemtörténendik meg? és igy ürügye volna a’ gyűlés 
eloszlatására. Nem a’jó elnökre alkotunk mi törvényi, erre 
szükség nincsen: de a’ törvényhozónak mindig föl kell tenni 
a’ legrosszabb esetet. — Mi a’közkereset alávonhatást illeti: 
aztő nem hogy egyes emberre nem bízza, sőt az érdekelt tes
tület kezeibe sem adná, mert a’szenvedélyében elmerült em
ber igen hajlandó sértettnek érezni m agát,’s a’ sértőt lüstint 
perbe fogatja: a’ sértést pedig a’ sértett fél igazságosan so
ha ki nem mondhatja, hanem csak egy független testület. És 
koránsem az elnök, ki épen magát érezi sértettnek, mivel pa
rancsának a’ hallgatóság nem engedett.— Tudjuk tapaszta- 
lásból,milly veszélyes jog a’ megactiozás, ’s elmeri mondani, 
bizonyos czélokért a’ városiak nagyobb része megactióztat- 
nék, mert az actiózásnak is megvan a’ maga hatása, mint ha
zánkban elég példa tanúsítja.—  Sz en t k ir  á lyiM .: A’ 69. 
§. szerint az elnök kiürítheti a’ karzatokat: de hátha nem en
gedelmeskedik a’ hallgatóság? azon esetre jelen § rendelete, 
miszerint azelnök eloszlathatjaaz ülést,sanctio volt.Nem mond
ja szóló, hogye’ § legjobb ’s hogy változás alá nem eshetik, 
de annyi csakugyan igaz marad, miszerint törvényt sanctio 
nélkül alkotni semmitsem ér, mint nálunk több példa bizonyít
ja már. E’ § előtt, az elnök eloszlatási joggal birt, de miután 
a’ rendek ezt elvevék tőle, persze, hogy más sanctióról kell 
gondoskodnunk. B a b a r c z y :  Némelly ellene fölhozottakat 
viszonczáfolgatván, folytatólag igy szólt: Ó nem foghatja meg 
sanctio nélkül a’lörvény hogy foganatosittatik, ha az elnök 
el nem oszlathatja a’ háborgó hallgatóság engedetlensége 
esetében a’ gyűlést. Mindig csak elnöki önkényről beszélnek, 
holott jelen esetben, midőn előbb a’ törvényt fölolvastatja és 
csak azután oszlatja el a’ gyűlést, önkényeskednie nem lehet. 
Azt is fölhozák,hogy azelnök fölbérelhetne 10— 12 egyedet 
a’hallg.közül,kik szavára sem mozdulnának helyből,csakhogy 
az elnöknek ürügye lehessen a’gyülésl eloszlatni,de kérdiszó— 
nők,hát a’ többségnemtebeti azt,csakhogy nullificálja az elnö- 
köt?Kéri szólóa’rendeket, nelegyenektörvényalkotásánál bi- 
zodalmatlanok, ne nehezítsék meg ez által is az eredvény- 
hez jutást, nehogy a’ kormányban viszont bizalmatlanság tá
madjon, hogy az ügynek a’nyilványosság árt, ’s a’ törvény- 
javaslat gyanút ébresztve benne, oda vigye a’ dolgot, hova 
senki sem szeretné közülünk. Paczo 1 ay. Ha az elnök a’ hall
gatóság kiűzésére erőhatalommal ruháztatik föl, akkor a’ 
72. §ra nem lévén szükség, a’gyülést sem oszlatja el. Sze
m e r e  Bertalan. Jelen alakjában a’ § nem maradhat, sőt szük
ségtelen is, mert l )  e’ rendelet rendkívüli esetre vonatkozik, 
miről szóló a’ törvényben említést sem kíván, nem hiszi pe
dig,hogy normális állapotban olly zavarok keletkeznek,minők 
e’ § alkalmazását szükségessé tennék, 2 ) ha áll is a’ tény—  
mellyet e’ § föltételez, az eszköz nem czélravezető, mert a’ 
képviselő testület méltóságával ellenkezik, hogy, ha a’ hall
gatóság a’ teremből mozdulni nem akar,ő hagyja oda a’ tere
met, 3) gyűlöletes az elnöknek azon joga vagy kötelessége, 
hogy a’ zavargókat fölirassa, még gyülöletesb pedig, sőt ön
kényre vezető, hogy kereset alá vonassa a’ följegyzetteket.E- 
zeknél fogvást szóló úgy vélné kiegyenlithetőnek a’ dolgot, 
—  miszerint az engede'.lenkedő hallgatóság eltávolittatása 
csendőrtiszt által teljesittessék. Ez mind az elnök jogát men
ten hagyja, mind a’ testület méltóságát megőrizi.—  E’ módo- 
silvány közhelyesléssel elfogadtatván a’ 72. § igy hangzik: 
H a  a' hallgatóság d  7 0 . §  esetében a z  elnök sza vá n a k  
engedni, és d  teremet elhagyni nem  a k a rn á , annak el
távolítása d  73. §ban említett csendtisztek álta l eszkö
zöltetik.

34ik o r s z .  f ő r e n d i  ü l é s ,  elnök: nádor ő fens., 
tárgy: a’ honosítás folytatása. N á d o r ő fens. A’főrendi táb
lának némelly tagjai u. m. Lonovics József, Sztankovics Já

nos és gr. Eszterházy Kázmér az országos választványokba ki
neveztetvén, magokat fölmentetni kérik; helyökbe tehát eze
ket nevezem: a’ naplóbiráló választványhoz Fogarassy Mi
hály, és Bezerédy Miklós czimzetes püspököket, az élelmezési 
vállhoz gr. Zichy Dom. és a’ sérelmi válhoz id. gr. Eszter
házy Mihályt.

A’ tegnap tárgyalásaid vett javaslat fölötti tanácskozás 
folytatásaid b. Vay Miklós: A’ második fejezet az elsővel vál— 
hatlan kapcsolatban áll —  ennek is a’ már tegnap fölállított 
elvek nyomán kell átidomitlatnia, ’s azért részletesen e’ fe
jezetről nem szól. A’ 3ik fejezetet illetőleg úgy van meggyő
ződve, hogy a’ s z ó t e 1 j es é r t e l m é b e n  v e t t  kü l f ö l -  
d i e k r ő l e ’ fejezetben rendelkezni szükségtelen. Szóló tehát 
nem bocsátkozván több részletbe, fölszólittatni kívánná a’ 
rrket, hogy e’ fejezet kirekesztőleg a’ m e g t e l e p e d e t 
t ek  jogainak meghatározására szorittatnék; — és csak a’ 
birtokképesség irán ti—  de vissza nem ható —  intézkedé
seket terjesztenék ki a’ külföldiekre minden kivétel nélkül —  
fölszólítaná tovább a’ rendeket, hogy olly javaslatot készít
senek, miszerint a’ gyarmatosítás lehetlenné nem tétetvén , 
az illető földbirtokosak külföldi gyarmatosak által is művel
hessék földeiket, mert a’ kk. javaslata szerint a’ gyarmatosí
tás ollyképenvan megalapítva, hogy a’ külföldi bár hasznos 
gyarmatokat nélkülöznünk kellene.B.V a yLajos.A’rendekja- 
vaslatának sem czimével,sem tartalmával nincs megeléged
ve. Nincs figyelembe véve a’ vallás, az erkölcsiség, sem a’ 
rang, úgy annyira, hogy egy telepedettgrófra,vagy báróra, 
ki a’ felelősség nélküliszolgabirónak complimentirozni nem 
akarna, könnyen 25botot rakathatna (általányos zugás). A’ 
telepedetteknek csak birtokjogot, a’ honositottaknak pedig 
hivatalkópességetis ad; törvényhozásbani tettleges részvétet 
csak az országgyűlés oszthasson. Elfogadja a’ rrekabsentis- 
musi adó iránti javaslatukat ’s pártolja koronaőr ő excáját. 
A’ r. javaslat 30ik §a, melly szerint azon idegenek, kik az 
1715: 23. tiltó törvény ellenére földbirtokot vásároltak, azon 
fölül hakibecsültethetnek, ezen törvény kihirdetése után mind 
a’ hadi, mind a’ házi, mind az országos pénztárba fizetendő 
adón kívül birtokuk vételi árának százátoli egyet évenkint,ez 
minden évben egygyel szaporittatván mindaddig üzetendnek, 
mig vagy meghonosulttnak,vagy birtokukat végkép eladják. 
Ezen §nak visszaható erő tulajdonitatik. Gr. T e l e k i  L. Csak 
akkor volna visszaható ereje ezen törvénynek, ha a’ birtok- 
képességi törvény engedelmével vették volna az illetők föld
birtokukat. De ha különben legszigorúbb volna is ezen tör
vény, hogy vissza ne hathasson, egyedül azoktól függ, kik 
törvény ellenére jutának földbirtokhoz —  miután vagy meg- 
honosulhatnak, vagy eladhatják földeiket, ha ezen föltételek 
közül egyik sem tetszik,arról mi nem tehetünk. A’ rrket pár
tolja. Ü r m é n y i  J ó z s e f  tolnai főispán. Ezen §. szerint 
mind a’ régi törvény sanctiója fönmaradnamindaz újabbnak, 
’s egyéb alól sem szabadulhatnának az illetők.

Gr. R á d a y  G e d e o n :  Megengedné az t, mit a’ tol
nai főispán mondani méltoztatott, ha megmondaná egyszer
smind azt, miként kell eljárni azok ellen, kika’ tiltó törvény 
ellenére jutának földek birtokába. Gr. An d r á s s y G y ö r g y  
sárosi főispán. A’ régi törvénynek nem volt sanctiója,elisme
ri, ’s azért czélszerűbbel fölcserélni szükséges. S z é c s  e n  
An t a l :  A’ régi törvénynek két sanctiója volt, a’ kibecsülte— 
tés t. i. és adómentesség elvesztése. Ezen két sanctio mellett 
vették javaikat— ha a’ törvény most uj sanctiót mondana ki, 
ennek tagadhatlanul visszaható ereje lenne. Gr. H a l l e r  S á n 
dor .  B. Vay Alajosnak felel. A’ rrk javaslatában rendet lát, 
—  ugyanis meghatároztatván a’ honosítás —  a’ letelepedés 
föltételeit, úgy a’ polgárisodás qualiücatioját látja meghatá
rozva. Arranézve, hogy a’ szolgabiró a’ külföldi grófot vagy 
bárót megbotoztathatná azt feleli szóló, hogy meglehet, mi
szerint azon megyében,hol a’ báró ur lakik,van illyen szolga
biró, de ott,hol szóló lakik még a’jobbágyot sem botozzákmeg 
könnyen. Egyébiránt gr. Teleki L. pártolja. Gr. T e l e k i  L. 
Ezen §nak visszaható ereje csak úgy lennej ha az ki tilalom el
lenére birtokot vett, ezen törvény kihirdetése előtti időről fi
zetne percentet. Hogy azonban az eddig vett javakról intéz
kedünk, hisz az nem viszszahatás, hanem föltétel arra nézve 
ki illy birtok mellett honosodni akar, ha nem akar,méltán vi
seli a’ törvény súlyát. Hogy csak jövőben veendő javakra 
vettessék ezen sanctio,ezt nem tartja helyesnek,mert a’ jö 
vőben történendő vételeket szigorúbb föltételekhez kívánja 
szabni, mint a’ percentüzetés.

P ál ffy József, és Siskovics J. verőczei főisp. viszsza- 
hatást nem lát ben: a’ szerkezetet pártolják. Gr. De 1 aM ö t
té , Almásy Móricz, koronaőr ő excja indítványát. B. V ay  
Lajos. Meggyőződött arról,hogy ezenSnak helye van, mert 
a’régi törvény azon sanctiója,melly a’ külföldiek által meg
vett javaktól az adómentességet megtagadja, az idő folyamá 
ban a’ belföldiekre nézve is érvényessé lön. Most sanctio • 
kell tehát. Pártolja a’ rendeket. G y ü r k y  Pál Krassó főis
pánja a’ rket pártolja. Gr. Cz i r á k y  János. Hogy azok, kik 
a’ törvény ellen cselekedtek,csak magoknak tulajdoníthatják 
a’következéseket, ez természetes, de nem kívánja mégis ily—

lyen súlyos adó alávetni ókét, hanem tűzessék ki bizonyos 
határidő,melly alatt vagy meghonosodni, vagya’ törvény sú
lya alá esni kénytelenittessenek. Gr.DessewffyEmil gr. Czi- 

i ráky J. módosítását pártolja. B. V ay  Miklós koronaőr: A’ 
viszszaható erőt olt látja hogy a’ kibecsúlietés és adóÜzetés 
inneniül is fönhagyatván, büntetéskínt a’ régi sanctiókontul- 
terjesztett adófajjal, viszszahatólag büntettetnék. Gr. Czi
ráky János indítványát az övévelmegfőrőnek találja. Gr. Pállly 
Móricz,’s gr. Károlyi Eduárdpártoljákgr. Cziráky J. indítvá
nyát. O r s z á g b í r ó  ő excja: a’ mélt. főrendek csak abban 
különböznek, hogy a’ kérdéses §ban némellyek viszszahatást 
látnak, mások nem.Az eszmékre nézve legyünk tisztában. A’ 
ki az előbbi törvény mellett vásárolt, hogy az az előbbi tör
vény sanctiója által sujtassék, ez helyes, de a’ mi ezentúl 
megy, az ollyan sanctio,miről a’ vevő akkor midőn jószágát 
vette bona üde semmit nem tudott. Gr. Cziráky János indít
ványát nem ellenzi azon föltétel alatt, hogy a’határidő, melly 
alatt a’ honosításnak történnie kell, annyi legyen,melly alatt 
a’ honosítás teljesedésbe hozható, ’s a’ honosítandó telje
sítvén a’föltételeket,semmi önkénytől ne függjön. Koronaőr 
ő excjál pártolja. Gr. C z i r á k y János. Örömmel járul or
szágbíró ő excja bölcs nézeteihez ’s a’ határidő meghatáro
zását a’ rkre bízná. Gr. P á l f f y József nem tudja,mikép fo- 
gadtatik el az indítvány, mert az különfélekép magyaráz latoit. 
B. V a y  M.Ismétli első indítványát— azon értelemben mi- 
kint azt országbíró ő excja vette, elfogadja,mint már kijelen
té gr. Cziráky János indítványát is— Ián fölszólittathatnának 
a’ rendek az iránt is, hogy a’honositás határidejét aként in
tézzék el, miszerint az semmi önkénynek alkalmat ne nyújt
hasson. N á d o r  ő fensége a’ fönebbi indítvány mellett a’ 
végzést kimondván az ülést eloszlatja.

E 1 ő 1 e g es. Martius lén tartatott 67ik kerületi ülésben 
az elnökség jelenti, hogy Bars követei leköszöntek. Ezután több 
indítvány jelentetett b e .l)  B a l o g  hK ő r n é l  a’ bécsi nemzeti 
bankjegyeinek beváltása körül kíván fölirást intéztetni őfelsé
géhez, megtudakozandó a’ mostani pénzzavar okát. Ez indít
ványt K o s s u t h  is figyelembe ajánlá, mert úgymond a’ mai 
telegraphi sürgönyszerint a’ bécsi bank 5 pcentes metalliquei 
92re szálltak alá, és ő e’ pénzviszony tárgyalását mindenek 
előtt fölvétetni kívánja! M ad a r á sz is azon okból, hogy ha 
illyes ügyben egy szó pendül meg, zsíbongástámad az ország
ban, annyira, hogy egy perczet sem veszthetni e l—  ez indít
ványnak mindenek fölött elsőbbséget ad. S o m s i c s igen ko
moly hanghordozással szinte illy értelemben nyilatkozott melly
nek tárgyalása martius 3án történendik. 2) S c h n é e (Heves) 
Az epe-mirigy meggátlására előleges intézkedéseket kívánt. 
3) B e r-n  á t h (Ung) A’ népképviselet iránt teendő indítványát 
kidolgozásul választványra bízatni kéri.— Ezek után a’táblanapi 
rendre tárt át és a’ városi munkában a’ 230ik §ig haladtak. A’ 
városi követeknek utasítást csak a’ választók adhatnak: melly 
14 ellenében 32szavazattal fogadtatott el. A’ választványi mun
kálatból azon pont, minélfogva a’ helytartó tanács tagjai négy- 
gyei szaporitandók volnának a’ városi fölügyelés által megsza
porodandó munkák miatt Madarász fölszólalására kihagyatott, 
miután szerinte a’ helytartó tanács úgy is eléggé bővelkedik 
tagokban,mert fölöslegét e’táblához elküldheti Erre nézveH u n- 
k á r is tön a’ tábla kaczaja között néhány mulatságos észrevé
telt. — Holnap a megboldogult felséges Ferencz király halála 
emlékére gyászünnepély lévén, ülés nem fog tartatni. Martius 
3án a’68ik kerületi ülésben Győr megye követének előlegesen 
bejelentett indítványa volt tárgyalandó , mi a’ termet rendkí
vüli hallgatósággal tömte meg. Az ülés 10 óra után megnyit
tatván B a l o g h  Kornélgyőrmegyeikövet előadá indítványát, 
ajánlva egy alázatos fölirást, mellyben megkéretnék ő felsége, 
hogy a’ jelen körülmények között a’ nemzet megnyugtatására 
világositatanáföaz országgyűlés előtt a’ bécsi bank állását mi- 
nélelébb hiteles adatokkal, hogy az ország pénzviszonyait il
lető habozásából kiszabaduljon.Ezen inditványtKo s s u t hpesti 
követ hatalmas szónoklásával gyámolitván ahoz még oily job— 
hitványt javasolt csatoltatni, melly a ’ nemzet politikai állásá
nak a’ mostani körülmények közt majd kizárólagos kifolyása. 
Beszéde olly általányos hatást szült, hogy minden szó ’s párt
különbség nélkül annak értelmében határoztatott el a fölirás 
következő szerkezetben:

A’legújabb időkben kifejlett események mulaszthallan kö
telességül teszik: figyelmünket azokra fordítani, miket felséged 
uralkodóháza iránti hűségünk, az öszves birodalom iránti törvé
nyes viszonyaink, és hazánk iránti kötelességünk megkíván.

Hisztériánkra visszatekintve, előttünk áll annak emlékezete: 
hogy három század óta alkotványos életünket a’ kor igényeihez 
képest nemcsak ki nem fejthettük, sőt leginkább föntartására 
kelle minden gondjainkat fordítanunk!

Ennek oka: hogy felséged birodalmi kormánya nem lévén al
kotványos irányú, úgy kormányunk önállásával, mint alkotvá
nyos életünkkel öszhangzásban nem lehetett.

Eddig ezen irány csak alkotványosságunk kifejlődését hát
ráltatta, most úgy látjuk, hogy ha tovább is folytattatik, és a’ biro
dalmi kormány az alkotványossággal öszhangzásba nem hozatik, 
íölséged trónját és a’pragmatica sanclionál fogva kedvelt kap
csokkal hozzánk kötött birodalmat elláthatlan következvényekbe 
bonyolíthatja, hazánkra pedig kimondhatlan kárt áraszthat.

Felséged minket reformokra hivott össze; mi régi óhajtásul!-
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kát láttuk az által teljesedve, és buzgó készséggel fogtunk a mun
kához. —

Elhatároztuk: hogy a’közös teherviselés alapján a’ nép köz
tér heiben, mellyekkel a’megyei közigazgatást eddig egyedül fö- 
dözi, osztozni fogunk, ’s az ország uj szükségeinek pótlásáról is 
hasonló alapon gondoskodandunk.

Elhatároztuk: hogy az úrbéri viszonyokbóli kibontakozást 
kármentesítéssel összekötve eszközöljük, ’s ez által a’ nép és ne
messég közti érdekeket kiegyenlítve, hazánk boldogságánakgya- 
rapitásával fölséged trónját megszilárdítjuk.

A’ katonai élelmezés és szállásozás terheinek megkönnyeb
bítése gondaink főbbjei közé tartozik.

A’ királyi városok és szabad kerületek közigazgatási és po
litical rendezését halaszthallan tárgynak tekintjük, ’s a’ népnek is 
politicai jogokban illő részesítésére az időt elérkezettnek véljük.

Hogy földmivelésünk, műiparunk, kereskedésünk fölvirág- 
zására sfkeres lépések tétessenek, hazánk méltán várja.

De alkotványos életünk is valódi képviseleti irányban igé
nyel fejlődést, — szellemi érdekeink a’ szabadság alap
ján ápolást követelnek. — Honvédelmi rendszerünk nemzeti jel
lemünknek ’s a’ honlakosok különböző osztályai érdekegységé
nek alapján gyökeres átalakítást kíván; ez pedig úgy felséged ki
rályi széke, mint hazánk bátor léte tekintetéből nem halasztható 
intézkedést tesz szükségessé.

A’ magyar közállomány jövedelmeinek és szükségeinek 
számbavételét, és felelős kezelés alá tételét tovább nem halaszt
hatjuk , mert csak így teljesíthetjük azon alkotványos tisztünket, 
hogy úgy lelséged királyi székének díszéről, mint hazánk közszük
ségeinek és minden jogszerű kötelességeknek fedezéséről siker
rel intézkedhessünk.

Sokban e’ kérdések közül az örökös tartományokkal! érdek
találkozás kiegyenlítésének szüksége forog főn, mire önálló nem
zetijogaink, és érdekeink megóvása mellett örömest nyújtunk se
gédkezet.

De arról is megvagyunk győződve, hogy alkotványos éle
tünk kifejtésére ’s nemzetünk szellemi és anyagi javára hozandó 
törvényeink csak azáltalnyerhetnek életet és valóságot, ha vég
rehajtásukkal minden más befolyástól független nemzeti kormány 
lesz megbízva, melly a többség alkotványos elvének legyen fele
lős kifolyása — ’s ezért collegiális kormányrendszerünknek ma
gyar felelős ministeriummá átalakítását minden reformaink alap
föltételének ’s lényeges biztosítékának tekintjük.

Ekint fogtuk föl hivatásunkat. —
Ezeket felségeddel egyetértve ez országgyűlésen szerencsé

sen megoldani elhatározott komoly szándokunk.
Ezt várja tőlünk a’ haza, ezt várják a’ nép millióji, ezt sugalja 

a’ hűség és ragaszkodás ösztöne, mellyel felséged uralkodó háza 
iránt tántorithatlanul viseltetünk; mert meg vagyunk győződve, 
hogy csak ezek által fektethetjük hazánkban a’ békét, nyugalmat 
és bizalmas egyetértést olly szilárd alapra, miszerint azt váratlan 
esemény-viharok meg ne ingassák ’s a’ békének és elégedésnek 
illy biztosításával szerezhetjük csak meg az erők azon lelkesült 
öszhangzását és gyarapodását, mellyre felséged uralkodóháza 
minden viszonyok között nyugodtan támaszkodhassék.

Ámde fölséged velünk együtt érezni fogja, miként ezeknek 
eszközlésére béke kell, és kellenek zavartalan nyugott viszonyok.

És e’ tekintetben lehetetlen aggodalommal nem tapasztal
nunk a’nyugalom bomladozásának azon jeleit, mellyek a’prag- 
matica sanctiónál fogva velünk egyesült birodalom némelly ré
szeiben mutatkoznak; ’s mellyeknek súlyát a’ legújabb külső e- 
semények előreláthatlan fejleményei sokszerűn növelhetik.

Nem akarjuk fölséged atyai szivét a’ bomladozás ama je
leinek részleges fölemlegetésével szomoritani; nem a’ pénzvi
szonyok tekintetében már is érezhető hatást fejtegetni; de a’ hű
ség ösztöne ’s a’ rajtunk fekvő felelősség kényszerít kimondani : 
hogy mi valamint a’ jelentkező bajok valódi kútfejét, és saját el
maradásunk egyik főokát is a’ birodalmi kormányrendszer ter
mészetében találjuk; úgy erősen meg vagyunk győződve, hogy 
fölséged az elkövetkezhető balesemények legbiztosabb óvszerét, 
hű népeinek legbarátságosabb egyetértését, a’monarchia kü
lönböző tartományainak legerősebb forrasztékát, ’s mindezek 
által felséges trónjának ’s az uralkodó háznak legrendithetle- 
nebb támaszátabban találandja föl, ha fejedelmi székét minden 
uralkodói viszonyaiban a’ kor szükségei által mulhatlanul igé
nyelt alkotványos institutiókkal környezendő

Azonban felséges u r! az események isten kezében vannak.
Mi bizunk a gondviselés ótalmában, de érezzük a kötelességet 
gondoskodni, hogy felséged hű Magyarországát a’bizonytalan 
jövendő készületlenül ne lepje meg. E gondoskodás halaszthatlan 
kellékeihez számítjuk mi a; lönemlitett átalakulási kérdéseknek 
még ez országgyűlésen alkotványos iránybani megoldását, és 
aggódunk, hogy a’ szokásos országgyűlési alkudozások és kor
mányszéki tárgyalások collegiális rendszerszülte hosszadalmas
sága, a’ felséged atyai szándokának ’s hazánk méltó várakozásá
nak megfelelő sikert veszélyesen késleltethet'.

És azért a’királyi szék iránti tántorilhallan hűségünk szi
lárd bizalmával esedezünk felségednek: méltóztassék a’fenforgó 
rendkívüli körülmények tekintetbe vételével is legkegyelmesb 
királyi akaratának teljhatalmú orgánumai, egyszersmind a’ főn- 
álló törvények szerint hazánk legfőbb kormányszékének, a’ ma
gyar királyi helytartótanácsnak tagjai gyanánt, a’ közigazgatás 
külön ágainak megfelelő számban, olly egyedeket az országgyű
lésre utasítani kik mint a’végrehajtó hatalomnak a’hozandó tör- 
vények szerinti alakban gyakorlására fölséged kegyelmes bizal
mával előlegesen kijelölt alkotványos orgánumok — és kiknek, 
mint illyeneknek, személyes felelősségük alá leszen a’törvények 
végrehajtása is helyezendő — országgyűlési tárgyalásainkban 
közvetlen részt vegyenek, ’s felséged királyi szándoka iránt az 
ország rendéit tájékozva, ’s a’ kellő fölvilágositásokat és kimu-

tatásokat a’ kormány részéről, különösen a’pénzviszonyok te
kintetében is megadva, a’ fönforgó fontos kérdések megoldását 
olly sikerrel előmozdítsák, miszerint a’hozandó üdvös törvények 
mi hamarább felséged kegyelmes helybenhagyása alá terjesztet
hessenek,’s áltatok a’jelen körülmények bármi váratlan fordu
latának esetére is biztosítva legyen hazánkban a’ béke, megszi
lárdítva a’ bizalmas nyugalom,’s ezeknek alapján kifejthető azon 
szellemi erő és anyagi tehetség, mellyben felséged tántorithat- 
lan hűségünk mellett a’ bizonytalan jövendő minden eseményei 
között, királyi székének legrendithetlenebb támaszát fogja föl
találhatni.—Kik egyébiránt ’stb.

A’ főrendeknél martius 2án tartott 36ik orsz. ülésben az 
1836: 21 t. czikk végrehajtásának mind ez időig lett elmu- 
laztása tárgyábani kelt rendi üzenet vilattatott. Országbíró 
ő exlja tévé az indítványt, melly szerint a’ rendi üzenet részle
tező pontjainak taglalásiba nem bocsátkozván csupán a dolog 
érdemében megegyezés tekintetéből ajánlja a’ m. főrendeknek 
a’ nádori közbenjárást, hogy'— ő kegyelmessége szerint —  
ezen nemzetnek régi positiv törvényeken alapuló kívánsága 
mi előbb, ’s végkép teljesittessék. Ezen közhelyesléssel foga
dott indítványhoz szóltak: b. Y a y L. gr. S z é c h e n A., gr.B at t -  
h y á n y Lajos gr. T e 1 e ki Domokos gr. T e l e k i  László; mi
dőn is az idő messzire haladván a’ tárgyalás folytatását elnöklő 
nádor őfensége jövő alkalomra halasztá.

K Ü L F Ö L D .
FRANCZIAORSZÁG. Febr. 23kán délután a’ dolgok 

Párisban komoly fordulatot vőnek, két óra után a’ fegyveres 
nemzeti őrség egy része a’ miniszterség ellen nyilatkozván, 
torlaszok emeltettek, mintegy tiz különtéle helyen. A’ tüzelést, 
ismét megkezdetett. Egy rendőrviselőt lámpakaróra függesz
tettek. A’ st. Cyri növendékek Párizsba jöttek. ’S mi a’ hely
zetet legaggasztóbbá tévé, az volt, hogy a’ sorkatonaságnak 
nem volt kedve a’ nemzetőrséggel viaskodni. Mig előbbi nap 
a’ küzdés kardra szoritkozék, akkor több helyen csapatosan 
tüzeltek a’katonák. Több nemzetőr a’vérontást akadályoztat
ni buzogván, áldozatai lettek jó szándékuknak.A’hatóságőrök 
ugyanis csendzavarókat fogtak el, kiket a’ nemzetőrök, hogy 
a’ nép haragja csilapuljon, meg akartak szabadítani. Egy illy 
heves öszszecsapgs következtében négy nemzetőr maradt 
a’ küzdéstéren. A’ városház közelében erős viaskodás támadt. 
Több nemzetőrségi század hangosan a’ miniszterség ellen 
nyilatkozott, kiáltozva: „éljen a’ reform!“ ’S a’ marseillaise 
zengése mellett a’nemzetőrök idestova jártak a’ városban’s 
a’ sorkatonaság ittott kezet fogott velők. Természetes, hogy 
illy tudósítások a’tüileriákban és kövelkamrában nagy benyo
mást okoztak. A’ miniszterség halálitélete ki volt mondva’s 
este a’ kormány lelépte városszerte tudatott. Guizot életét 
féltették, ha a’ kamrából palotájábatér viszsza. Nagy csopor
tok alakultak ’s mind a’ melleit, hogy a’ palota közelében te
temes haderő vala felállítva, szükséges volt az utczákat, mi
ken a’ miniszter viszszatérendő vala, folyvást több századdal 
szabadon tartani. Délutáni 4 órakor Lepelletier utcza sarkán 
Delabourse, zászlóalj főnök a’ 2ik nemzetőrségi ezredből el
lenszegül egy könnyű lovas század általmenetének.Kar ddal ke
zében állt a’ katona a’ parancsnok elébe ’s kiálfá: ,;Ün nem 
megy mosttovább; a’ kerület csendes; nincs önre többé szük
ségünk“ . ’S megjegyzés nélkül távozott a’ század. Egy más 
helyütt hat gránátos szegzékia’ szuronyt, úgyhogy egy szá
zad könnyülovasnak szinte viszsza kellett vonulnia, A’Louvre 
téren Crémieux ur,400 nemzetőr ’s csapat-nép kíséretében 
a’ kamrába ta r t ;  a’ nemzetőrség mindenkép iparkodik vé
res öszszecsapást a’ nép és katonaság közt eltávoztatni.—  5 
órakor este, a’ bonesnouvellesi űrállomás lefegyvereztetett. 
A’ nép a’ rendőrségi lak felé vonult az előbbi napon elfogot- 
tak megszabadítására. A’ nemzetőrök már néhány foglyot a’ 
3dik kerületi városháznál fölszabadítottak, du Temple utczá- 
ban hét nemzetőr esett el a’ hatóságőrök kezei alatt, melly 
esemény nagy ingerültséget okozott ama kerületben. ’S a’ nép 
csak a’ miniszterség buktával csilapult le. Délutáni 2 órakor 
hivatá a’ királyGuizotésDuchatel urakat,kik társaikkal együtt, 
hoszszas tanácskozvány után léptek le. 4 órakor jelenteié a’ 
király Párizs parancsnokának a’ miniszterek elbocsáttatását. 
Az uj miniszterség elnöke Mólé volt. 7 órakor este. A’ sere
gek parancsot kaptak laktanyáikba viszszatérésre, 81/* óra
kor este ismét egy népcsapatfáklyásan a’ marseillaise daliása 
közben,mellybe egyrosszul recsegtetett trombitahang vegyült, 
a’város belsejéből a’palais royal’s tüilleriák felé vonult, hon
nan azonban felállított sorkatonaság által viszszaszorittatott.
Az öröm mindenütt nagy volt, a’ házak mind ki világíttatva; 
minden jól látszék folyni, a’ keblek ismét szabadon lélekzének, 
az elégületlenség St. Martin részben csak egyes pontokon 
mutalkozék még, midőn hirtelen egy szerencsétlen esemény 
uj olajat öntött a’ még el nem oltott tűzre. Nagy népsokaság

vonult 9\A  óra tájban a’ külügy-miniszterségi palotához, hol 
Guizot lakik, a’kapuczinus téren,macskazenét adandó a’gyü- 
löletes férfiúnak. A’ tolongás rendkívüli volt. A’ palota előtt 
fölállított katona zászlóalj komolyan fenyegettetnekgondolván 
magát, minden előleges fölszólitás vagy figyelmeztetés nélkül 
egyszerre csapatosan tüzelt a’ sűrű tömegre,úgy hogy ebből 
számosán,kik majd a’lőfegyverek torkolata előtt állottak,meg
ölettek, vagy súlyosan megsebesittettek. Később azt hirlék, 
mikép a’ tüzelésre parancsot Bugeaud tábornok adott, ki az 
egész katonasági mozgást vezérlé,’s ki épen félóra előtt ér
kezett a’ palotába. A’ sokaság hajlott, mikép a’ vészhozó pa
rancs magától Guizottól vagy Bugeaud ’s Guizottól származott. 
Elég a’ dologhoz, hogy e’ csapatos lövés után első pillanat
ban mindenki futásnak eredt, miután számosán néhány perczig 
a’ nagy esőtől igen nedves és sáros földre buktak. De futó- 
tüzkint terjedt csakhamar a’ vészteljes hir egész városban e - 
gyes menekültek, részint sebesültek elbeszélék e’ gyászesetet 
öszszegyült csoportoknak ’s rögtön iszonyú fokra hágott az 
ingerültség. Azonkörülmény, hogy a’ hivatalosnak tartottMo- 
niteur Párisién nem jelentett többet, mint hogy Mólé gróf 
a’ királyhoz hivatottá’ nélkül, hogy az uj kakinet-alakitássali 
megbízást említené,nagy on rósz hatást tőn: a’ fenálló állapot 
leglulzóbb ellenei hangosan kiáltozák, mikép mind ez csak 
komédia ’s ámítás,hogy Guizot nem is lép le, ’s igen sok hely
ütt leghevesb kiáltások hallatszottak maga a’statusfő ellen is. 
Pár perez alatt valamennyi kávéház kiürült, ’s a’ nép serege- 
sen a’ kapuczinus-térre özönlött. Minden oldalról hangzott 
a’ ,.fegyverre!“ kiáltás.Maga a’ nemzetőrség is átkozódásra 
fakadt e’ megbocsáthatatlan mészárlás ellen; minden kész 
voltviaskodásra’s torlaszokhoz ’s maga városrészébe sietett. 
Számos újabb torlasz emeltetett, ’s itt lehetett iszonynyal lát
ni, milly kemény fogai vannak a’ párizsi népnek. Például a’ 
Delessert család palotája előtt, Montmartre utczában, pilla
nat alatt öszszerombolták, mintha üvegből lettvolna, a’bejá- 
rási kapu súlyos vas foglalványát’s két arra haladt kocsit fel
döntöttek, a’ kövezetei felszaggatták, ’s öt perez alatt már 
jelentékessé vált a’ látvány. Egy nemzetőrségi tiszt lebeszélte 
őket,mielőtt még bevégezték művöket,’s ők a’ kocsikat ismét 
felállították,de mihelyt a’csapat elvonult,ismét földre borítot
ták azokat ’s becsületes torlaszt emeltek. Majd egészéjen át 
dolgozottekép a’ nép előre ’stervet és előkészületekettőn ma
gának egy általányos, véres zendülésre, melly más nap való
sággal be is következett.

A’ királyi engedélyek már későn érkeztek. A’ csatázást 
24kén korán reggel megkezdők az utczákon, mellyek tele vol
tak torlaszokkal ’s az terjesztők terve hitelesebben folyt. A’ ki- 

I rály lemondása unokája részére el nem fogadtatott, lázasztó 
proclamatiók jelentek meg; déltájban a’ tüileriák palotája bor
zasztó jelenetek ’s vandál tettek színhelyévé lön. A palotát 
sorkatonaság, helyhatósági őrök, vincennesi vadászok és pat- 
tantyusság védelmezé.A’sorkatonaság állítólag itt is vonakodott 
tüzelni. A’vincennesi vadászok’s párizsi hatóságőrök ’s a ’pat- 
tantyusság egy része tüzeltek. Itt, hallomás szerint, valóságos 
mészárlás ment véghez. Elkeserült viaskodás után, mellyben 
a helyhatósági őrség majd egészen levágatott, a’ nép a’pa- 
lotát végre hatalmába keritette, mellyet azonnal egészen fel- 
dult’saz öszszes bútorzatot elégette. Onnan a’romboló zendül- 
tek a’palais royalhoz mentek, mellyet szinte feldúltak ’s bú
torait elhamvasztották; hasonlót cselekedtek a’ külügymi- 
niszterségi lakkal is. A’ királyt mindenütt keresték, de nem ta
lálhatták ’shire futván hogy Yincennesbe menekült,oda siettek 
utána felbőszültén halálra keresők az ősz fejdelmet.

Strassburgban, mihelyt a’ republicanus kormány-ala
kulást megtudták,a’ megyeigazgató ’s városi főbíró letétetelt,
’s helyökbe az ellenzék vezérei lettek igazgatókká Lichten- 
berger ügyvéd főnöksége alatt, kik aztán egy nyilatkozványt 
intéztek Strassburg polgáraihoz, mellyben a’ közrend’s bé- 
ke-fentartásért kezeskednek ’s gyümölcsöket Ígérnek a’for
radalomból, mellynek hajnalpirjarájok viradt.

P á r i z s  febr.25.Belügyminiszter a’megyekormányzók- 
hoz: A’republicanus kormány megalakult. A’nemzetmeghivatik 
azalkotvány szentesítésére. Nyúljanak a’szükséges rendszabá
lyokhoz , miszerint a’ kormány ’s nép közremunkálása által köz
nyugalom biztosittassék.Tudósitsanak minél hamarabb a’kedé
lyek hangulata ’s az önök által tett intézkedések felől.

P á r i z s  febr. 25. délutáni 2 órakor. Hadminister a’ tá
bornagyokhoz. Az ideigleni kormány nevében tábornagy Su- 
bervic a hadminiszter parancsolja a’ tábornagyoknak, had
osztálya ’s osztályi parancsnokoknak,maradjanak állomásaikon, 
szemlét tartsanak a’sergek fölött ’sa’fegyelmet és rendet a’had
sereg minden testületében tartsák fen.(Folytatjuk)__________

29ik szám. É R T E S Í T Ő .  1848.
fNéhai idősb Schedius Lajos, k. tanácsos és k. egyetemi tanárnak hátrahagyott, több e- | fizetés mellett elfog adatni. A’ könyvek jegyzéke Eggenberger és fia könyvárusságában meg- 

zer különféle tudományu munkából álló könyvtára az örökösek kivánatához képest f. észt. már- | tekinthető.—Ugyanaz alkalommal többnemü szobabútorok, tükrök, órák, ruhák ’s effélék szinte 
tius húszadikán Pesten, váczi-utczában 14d. sz. a. ház 2 ik emeletében közárverés utján készpénz- | árverezendők lesznek. ___ ___ _____________  2—:3
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FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Kinevezések és előlépteté
sek, halálozás. 0 rs  z á g g y ü l é s: kerületi tanácskozások a varos 
rendezési munkálat fölött.) , , , . . . .

K ii 1 fö 1 d. (Francziaország; az iileiglenes kormány ícndeletei, s
a’ respublica tovább fejlődése,)

Értes í t ő.

MAGYARORSZÁG és  ERDÉLY.
ö  cs.’s ap. kir. felsége P á s  z to ry József m. kir. helytartó- 

sági tiszteletbeli fogalmazót u g y a n o t t  tiszteletbeli titoknokká 
méltóztatott legkegy. kineveztetni. — A’debreczeni váltótörvény- 
széknél megüresült tollnoki állomásra S á r v á r  y beiencz u— 
gyanezen váltótörvényszék igtatója lón érdemesítve. — Cs e h  
Miklós vajdahunyadi tiszttartó a’ dévai ügyészi uradalom ideig
lenes felügyelőjévé lón kinevezve.

(3 cs. ’s ap. kir. fels. K o rp o n a y Sándor gránátos főhad
nagyi m. akad. tagnak Hadiföldleirásat magán-könyvtárába el
fogadni ’s legmagasb méltánylása jeleül a’munkás szerzőt na- 
o-yobb arany érdempénzzel diszesiteni kegy. méltóztatott.
* S z t a n k o v i c s  J á n o s  győri megyés püspök mart. 7én 
rego-eli 1 órakor meghalt. Négy hónap óta sínylődött májbeteg
ségben, melly végre fekete sárgasággá ’sa’belrészek föloszlásá
vá fajult.—Már febr.24. odahagyá az országgyülést,hogyGyőrött 
keressen végnapjainak enybet. Példás volt béketürése ’s bölcs 
resignatiója; mint az életben minden bajt, úgy nyugodtan várá 
kimúlását is. Benne az emberiség erős gyámolát,a’ művészet ve
zér-csillagát, a’ tudományok barátjokat, a’ vallás egy tisztán ke
resztyén szellemű atyát — veszte; ő; ki minden földi javait ezekre 
áldozá, bár nem kincsekben, de még is— a’ mi ezeknél többet ér, 
számtalanoknak hálás könyeiben gazdag szerzeményével hagya 
el a’múlandóság szűk körét.Áldás kisérje emlékezetét!

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
6 2 .kér. ül. folyt. A’73. §, melly a’csendőrtisztekről szól. 

Semmi észrevétel. Olvast. a’ 74. §, melly szerint a’ közgyűlé
sen a’ szavazatok a’ szólók szerint vétetnek számba, hacsak 
az elnök vagy legalább hat tag általányos szavazást nem kí
ván. Ku b i c z a  (Trencsény). E’ § őt nem elégíti ki, sőt ag
godalma van, hogy az elnök tartván a’ discussio erejétől, a- 
zonnal vagy maga kíván szavazatot, vagy pedig ennek sür
getésére 6 tagot kerit.Ez a’ nyilványosságot,melly a’discus- 
siók által tápláltatik,igen könnyen kijátszaná, azontúl, hogy a’ 
szólás-szabadságot is semmivé teszi. Azért oda kívánná mó
dosíttatni a’ §t, hogy a’ szólni kívánók folyvást fölszólamlhas- 
sanak.Sz e n tk  i r á l y  i.E ’Snál azt kell tekintetbe venni,hogy 
végtelen hoszszúra ne nyúljék a’ tanácskozás, de hogy szer
telen rövid se legyen. A’ dicussiót ő is kívánja, de csak kell 
valakire bízni, hogy első esetben szavazást sürgessen. Mitv. 
az elnök, vagy néhány tag tehet, mert azt csak nem Kívánhat
ni,hogy szavazzanak a’ fölött, vájjon szavazzanak é? Sze m e
re  B.Szinte vane’S iránt aggodalma,de nem osztozik Tren- 
csén aggodalmában,ha azta’szólás eloszlatni képes. Ó az el
nöknek a’ szavazat alá bocsátásra jogot csak akkor adna,ha 
a’ nyilatkozók egyenlő számmal vannak és többen már nyi
latkozni nem akarnak, de az is aggódtatja, ha szólók többsé
ge szerint döntetnék el a’ tárgy, mert ez esetben megtörtén
hetnék, főkép ha kir. polgármester elnökölend, hogy az el
nök, mint megyékben az adminisztrátor,az engedelmes tiszt
viselői kar tagjait rendre szólásra idézné föl. Szóló tehát agy 
kivánna segittetni a’ dolgon, ha'kimondatnék, hogy bizonyos 
factio, például ‘/s vagy 1U kívánja a’ szavazást: akkor az el
nök tartozzék a’ szőnyegen forgó tárgyra szavaztatni. M a- 
d a r  ász  L. (Somogy) alkotványos országban sehol nem jo
ga az elnöknek az, hogy midőn kívánja,szavaztathasson: má
sutt erre fölállással jelentik ki a’ tagok ebbeli akaratjokat. 
Szólót a’ tanácskozás hoszszúra nyúlása nem aggódtatja, idő
vel kiforrja magát a’municipium, ’s az élet megtanítja a’ vá
rosi képviselőket is arra, meddig vitatkozzanak: e’ végettte- 
hát az elnök szavazás sürgetésére semmi szükség nincsen. In
kább az volna alkotványszerübb, — hogy meghatároztassék, 
hányszor szólhasson egyíag a’ fenforgó tárgyhoz.—  Szerin
te is elég a’ szavazásra, hogy 10 tag kívánja azt: de aztán a’ 
szavazat megvitatása se zárassák ki, mert néha ez alkotvá
nyos érdekben elkerülhetlenül szükséges. Bóni s .  A’ szerke
zetnem zárná ugyan ki a’ vitatkozást, de mertnemis eléggé 
világos, határzottabban kívánná kimondatni, hogy a’ tárgy 
megvitatása után, ha 6 tag kívánja, szavazzanak. Kub i c z a .  
(Trencsény) Hát ha a1 6 tag discussio előtt kiván szavazást? 
világosan kiteendő, hogy e’ 6tagkivánata nem akadályozza 
a’ discussiót. Ba l ogh  K. Fractióbap szedetné kifejeztetni a’

szavazatra szükséges számot. Sz e n t k i r á l y i ,  ügy látja,hogy 
a’ rendek a’ discussiót határzottan salválni akarják: azért jó 
lenne tán, hogy ha többség kívánja, szavazás alá bocsáttas
sák a’ tárgy.B ónis. Még a’ többség által sem akarja gátol— 
tatni a’ discussiót, azért csak akkor kívánhasson a’ többség 
szavazást,ha a’ tárgy kellőleg megvitattatott. S z e n t k i r á 
lyi. Ki magyarázza meg, mikor van k el l ő l eg  megvitatva a’ 
tárgy. S e b e s t y é n  (Veszprémm.) csak a’ tárgy megvitatá
sa után lehessen az elnök- vagy 6 tagnak kívánni szavazást.—  
An dr ás s y.Szerinte csak akkor kerüljön szavazás aláa’tárgy, 
ha bevégeztetett,’s hozzá mindenki szólott. —  T a r n ó ezy. 
(Nyitram.) A’ ke 1 lói e g, jobbra balra magyarázható. És ki 
magyarázza? az elnök?ha valaki tetszése szerint szól és sen
ki nem ozáfolta meg, azt Ítéli, hogy kellőleg megvitattatott 
a’ tárgy. A’ többség: ez petitió principii volna, hogy a’ több
ség szavazással tudja meg, vájjon ő é a’ többség. Szerinte a’ 
tanácskozás befejezte után lehetne szavazni. As z t a l o s .  Ha
sonló értelemben nyilatkozott. Kende.  (Szatmárm.) A’ vi
lágra sok baj áradt az eloquentiával. Görögország, ha olly 
sok csábitó ékesszólója nincs,tán máig is állana még.A’me- 
gyékben is a’sok szép szónoklat idézte elő a’ tömérdek ren
detlenséget, jogsértést, mik most itten aggódtatják a’ rende
ket. Jobb volna, ha a’ várost megőrzenők a’ csábitó ékesszó
lók seregétől, és mindenik csak a’ maga egyszerűségében 
mondaná ki véleményét,nem pedig,hogy mig a’ tárgy meg
vitatva nincs,ne szavazhassanak. Véleménye szerint,mivel e’ 
világon mindenütt a’ szólók vétettek számba, tehát szavaza
tot sürgetni mindaddig ne lehessen, mig valaki szólni kiván. 
(Ennyit vehetőnk ki szóló beszédéből, mert azt egész erede
tiségében nem hallhattuk a’ folytonos kaczaj miatt.) Bóni s .  
Discussió által fejük ki a’ dolognak fény- és árnyoldala, minek 
minden szavazásnál több a’ hatása. Szatmár követe kikelt az 
ékesszólás ellen, pedig ő maga is, mint gyakori felszólalásai 
mutatják, barátja a’ discussiónak. Ó is használásba veszi az é- 
kesszólás erejét,sőt általa méga’szivekre is akar hatni.Gyak- 
ran beszél a’vallásról,mellyet melleinkbe oltani szándékozik, 
gyakran szól a’ vallás szolgáiról, hogy irántok tiszteletet ger- 
jeszszen, szól az észhez,— tanácskozásaink alatt hivatkozik 
Tocquillere,Benthamra: tehát a’discussio hasznátszinte meg
ismeri. Részéről a’ veszprémi módositványt elfogadná , ha 
belőle az elnök kihagyatnék. S z e n t k i r á l y i .  Tehát ajánlja, 
hogy az elnök és hat tag is kihagyatva, úgy módosittassók a’ 
§, hogy a’ tárgy megvitatása után kivántathassék szavazás.—  
A n d r á s s y  (Zempl.) Nem nagy tisztelője ugyan az elnökök
nek, de szerinte csakugyan a’ tanácskozás vezetésére szüksé
gesek:’s ha már mindenben meg akarják szorítani, utasítsák 
oda a’ csendtisztet, hogy mihelyt az elnök megszólamlik, ve
zesse kiaz illetőt.Mégtovább folyt illy modorban a’vita,némel- 
lyek az elnököt mint mondák,pictus masculussá kívánják ten- 
ni, mert joga nincs, egyedül kötelessége kimondania’ több
séget, ’s fölügyelni, hogy a’ tanácskozási formák megtartas
sanak, mások ugyanezeket czáfolgaták. Némellyek nem félnek 
attól is,ha az elnök szavazat alá bocsátási joggal bir, mert hisz 
a’ megyékben abból eredt a’ baj, hogy szavazat alá nem e - 
reszték a’ kérdést, mig a’ többség számukra nem biztosítta
tott. Ta r n ó c z y .  (Nyitra) Speciüce meg akarná határoztat- 
ni az elnök jogait, mert az általányosság mindig elmagyaráz
ható. —  Az egész vitán keresztül csak azon előovatossági 
szin vonult el,miszerint mindenki attól látszott tartani, nehogy 
a’ megyei rendezéskor az elnök ott is nagy joggal bírhasson. 
—  Végre S z e m e r e  Bertalan ajánlott módositványt, melly 
el is fogadtatott, ’s e’ szerint a’ 74. §. igy hangzik :

A  szava za to k  szólók szerin tvétetnek szám ba ; ál- 
ta lányos szavazás csak a’ tá rgy  teljes megvitatása után  
és csak azon esetben történik m eg , ha cd szó lók egyenlőn  
ké t részre  oszolván, m ásképen  a többség k i  nem  tudat
h a tn é k , vagy ha ezt a' tagok közö l hárm an k ívánnák  
Ezzel az ülés eloszlott.

Febr. 25én. 63ik k e r ü l ,  ül és ;  e l n ö k ö k :  Somsics 
Pál és Mán József Baranya és Mármaros követei; j e gyz ő : 
Szentkirályi M.; t á r g y :  városi ügy. J e gyz ő :  olvassa a’ 75. 
§t. T ü r nb  ö ck(Buda) Küldőjia’ közgyűlésen is titkos sza
vazást kívánnak, mert különösen lehetnek ollyanok, kik saját 
érdekeiket a’ közügyért nem veszélyeztethetik,például,orvos,

ügyvéd, gyógyszerész a’ városi lakosokkal szorosb öszsze- 
köttetésben lévén, azok ellen, kiktől keresetük függ, nyíltan 
szavazni nem foghatnak soha, mig saját érdekeiket kozkáztat- 
nilátják.Ezaz emberi természetben fekszik.— De más részről 
megint az is igaz,—  hogy mihelyt az embernek saját érdeke 
mentve van, meggyőződése szavára hallgat. Hogy tehát a’ 
nyilványos szavazás el ne fojtassék,azért ajánlja a’ golyózást, 
mellynek azon előnye is v an , hogy az elnök nem tarthatja 
úgy kezében a’ többséget, mintha szólók szerint számíthat
ja a’ szavazatokat. (Maradjon a’ szerkezet.) A’ golyózás már 
a’ múlt országgyűlésen is elfogadtatott. K á r o l y i  (Pestv.) 
Küldőji szinte golyóvetéssel titkosan, egyszerű igen- és nem
re kívánják a’ szavazást. Ma d a r á s z  L. (Somogy) Küldőji 
utasításánál fogva a’ nyilványos szavazás ellen kell emelnie 
szavát. Az ellenőrködésre elég ugyan a’ szólás, de hol dön
teni kell, a’ nyilványos szavazás mindig emberi tekintélytől 
függ. (Maradjon!) S e b e s t y é n  (Veszprémm.) Küldőji szin
te csak a’ titkos szavazást pártolják.(Maradjon.)E 1 n ö k vég
zésül kimondja, hogy marad a’ szerkezet. J e gyz ő  olvassa 
a’ 76. §t, melly szerint a’ képviselő testületnek minden tagja 
indítványozhat. K á r  ol yi  I. (Pestvár.) Küldőji utasításánál 
fogva a’ közgyűlésen minden tag indítványozhasson ugyan, 
de ne követelhesse, hogy indítványa még azon ülésen tá r- 
gyaltassék. (Marad a’ szerkezet). J e g y z ő .  Olvassa a’ 77ik 
§t. S z e m e r eBert. (Borsod)A’felelősség eszméjét a’ választ- 
ványi szerkezet megpendíti,de nem fejti ki. Igaz ugyan, hogy 
e’ nagy eszmét csak a’ gyakorlati élet oldatja még, ’s a’vá- 
rosi rendezésnél tökéletesen megoldani nem lehet. Érinten
dő azonban, alkalmazásra is,azon mód,melly a’tanács és kép
viselő közgyűlés közti viszonyt megállapítaná. Azért módosí
tásul ajánlja, hogy felelősséggel minden egyes tisztviselő és 
bizottság tartozván, a’ tanácsi jegyzőkönyv a’ közgyűlés e - 
lé terjesztessék, mellynek kérdésbe vett pontjairól a’ tanács 
vagy bizottság tagjai fölvilágitást adni kötelesek.

S z en t k  ir  ályiM. A’ felelősség alkalmazása jelen he
lyen körülírva ugyan nincsen, sem a’ tanács és képviselők 
közti öszszeköttetés e’ helyütt nem érintetik: de nem feledke
zett meg ezekről a’ válásztvány, mint alább kitűnni fog. A’fe
lelősség módjára múlt országgyűlési megállapodás szerint 
e’ m un k áb an  úgy van intézkedve, hogy a’ főpolgármester 
vonja felelősségre az egyes tisztviselőt, utasítván a’ közgyű
lést,hogy az illető ellen rendelje el a’ vádat. —  A’ tanács és 
képviselők közti öszszeköttetést úgy is főn lehetett volna tar
tani,hogy,mint a’megyéknél,a’kisgyülés jegyzőkönyvei a’köz- 
gyülés által hitelesíttetnek, vagy a’ városi tanács és képvise
lők közgyűlésének terjesztessék elő hitelesítés végett. De ta
pasztalás szerint az illyen felelősség csupa illusio, miután a’ 
megyénél is a’ közgyűlési j.könyvnek fele sem olvastatik el, 
még is meghitelesitéttnek vétetik,és ha csak valaki egyes ha- 
tárzata ellen indítványt nem tesz a’ közgyűlés előtt, nem is 
gondolnak vele.Mást gondolt tehát a’városra nézve a’ választ- 
vány. Eddig a’ tanácsot n épsz  ón o k köté Öszsze a’ választó 
polgárokkal,most ennek nyomán a’válaszlványi javaslat sze
rint szinte egy vagy több tisztviselő ülend a’ tanács ülései
ben, és ha ott valamelly nem a’ tanács körébe vágó tárgy fö
lött hozatnék határzat, a’ képviselő felszólal, ellenmondása 
jegyzőkönyvbe vezettetik, és ez a’ közgyűlés elé kerül, ügy 
hiszi szóló, ez sokkal practicusabb, mint az, hogy a’ jegyző
könyv, kell vagy nem, mindig a’ közgyűlés elé terjesztessék. 
—  S z e m e r e  B. Mellyik practicusabb:a’ jegyzőkönyv elő
terjesztése é ? vagy hogy a’ tanácsban folyvást a’ képviselő 
üljön? —  kutatni nem szándoka; csak annyit mond, hogy a’ 
képviselő ott léte nem sok garantiát nyújt, mert megtörtén
hetik, miszerint a’tanácscsal egy kézre dolgozik— a’ képvi
selő. Szóló sem érté, hogy a’ kapcsolat fentartása végett a’ 
jegyzőkönyv mindig a’ közgyűlés elé terjesztessék, csupán 
annyitakar, hogy valahányszor a’ képviselői közgyűlés köve
teli, jegyzőkönyvét a’ tanács előterjeszteni köteleztessék.E 1- 
n ö k. Elfogadják a’ rendek a’ borsodi módositványt?—  Köz- 
megegyezéssel elfogadták.—  Olvastatik a’ 78.§.Semmi ész
revétel. 79. §. melly szerint: „közgyűléseken határozat-ho
zatalra kis városokban legalább 2 0 ,—  középvárosban leg
alább 30, —  nagyvárosokban legalább 40 közgyűlési tag 
jelenléte szükséges.“  K o l l e r  (Pestvár.). E’ számot kevesli,
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mert e’ mellett csupa tisztviselők határozhatnának a’közgyü- 
lésen .S zen tk irá ly i.E lő tte  szólott a’tisztviselők tulnyomó- 
ságától akarná megőriznia’közgyülés aggodalmát,azonban el
oszlathatja azon körülmény, hogy e’ tisztviselők nem örökö
sek,—  nem i s f e n s ő b b  k i n e v e z é s t ő l  függők, hanem 
közbizodalom által v á l a s z t a t t a k  épen úgy,mint a’ képvi
selők, ’s igy a’ városi község érdeke ellen ezek sem fog
nak határozni a’ közgyűléseken. —  S z e m e r e B s r t a l a n :  
Múlt országgyülésenis aggodalom támadt ez iránt, mert ám
bár a’ tisztviselők is közbizodalom kifolyása, még is igen el- 
térőklehetnek érdekeik a’ községétől, ’s káros tulnyomósá- 
guk megakadályozásán más nem segít, mint a’ közélet nyil- 
ványossága, hogy ha a’ határzatok hozatalára valamelly a- 
ránylagos szám állapiltatik meg. K u b i c z a  (Trencsénm.) 
Minimumnak nem barátja, hanem kívánja,hogy határzat-ho- 
zatalra legalább a’ képviselők harmadrésze legyen jelen a’ 
közgyűléseken: mert a’ §beli minimum mellett, például Pes
ten,hol körülbelül 80 tisztviselő leend, csupa tisztviselőkből 
állhatna a’ közgyűlés. S o m s ic s, (Baranya) Ha a’ képvise
lők elég erélyt fejtenek ki, lesz felelősség: különben bár- 
milly törvényeket alkossanak is, a’ felelősség írott malaszt 
marad. S z e n t k i r á l y i  M. Alább, midőn a’ tisztviselőkről 
tüzetesen szól a’ törvény, intézkedhetnek az iránt, legyen é 
és kiknek a’ tisztviselők közöl szavazatuk a’közgyülésen. E 1- 
n ö k. Megnyugosznak ebben ? —  (Meg, tovább!) —  Olvas- 
tatik a’ 80. §. melly szerint: a’ k ö z g y ű l é s  t a g j a i  s z e 
m é i  y s z e r i n  t i e g y e  nlő s z a v a z  at  t á l  bírnak. Sem
mi észrevétel: Olvast. 81 S. L u k á c s  (Temesm.) Általán 
kimondani, hogy minden hónapban egy közgyűlés tartassék, 
czélszerütlen, mert kivált kis városban fölösleges lévén, u- 
tóbb senki semjelenik meg a’ közgyűlésen: azért küldőji azt 
kívánják, tartson körülményeihez képest.K o m l ó s s y (Deb- 
reczen) küldőji még e’ §hoz tétetni kívánják „és folytat— 
tátik, mig a’ fölvett tárgyak be nem végeztetnek.“ (Marad!) 
Olv. 82.§. melly szerint a’szükség úgy hozván magával több
ször is tartathatikközgyűlés. (Helyes!) — Olv. 83. § .melly 
szerint: a’ közgyűlés megkezdésének napja,órája,helye, há
romnappal előbb kihirdetendő.— Meghagyatott. 84 §. B a- 
b a r c z y (Csongrád.) Elégnek tartja a’ kifüggesztést, és igy 
fölösleges, hogy minden képviselő jegyek által hivasséka’ 
közgyűlésre:. de meg azon esetben, ha az illető képviselő 
a ’jegyet, mellyre várt,- nem kapná meg, mert ki áll jót arról, 
hogy a’ hajdú oda viszi a’ jegyet ? —  a’ közgyűlésről elma
radna, tetemes sérelmével jogainak.—  (Tovább!) A § ma
rad. Olv. 85. S.mellyrendeli, ki küldje szét a’ jegyeket: Sem
miészrevétel. A tanácskozási rendről szoló 86. 87, §§ok is 
minden észrevétel nélkül helybenhagyattak. —  És most az 
elnökről szóló 88. § .lévén fölolvasandó,élénk „ h a l l j u k “ 
harsogoít mindenfelől. Elolvastatván S z e n t k i r á l y i  M. 
közbeszólására,miszerint majd a’ 222.§nál vitázhatnak a’ fö
lött, legyen é kir. fő polgármester vagy sem? jelen 88. §. 
föltételesen fogadtatott el. —  Olv. a’ 89. §., melly a’ kire- 
kesztőleg közgyűlés elé tartozó tárgyakat sorolja elő. K á
r o l y i  (Pestv.): A’ subsidium és rekruták iránti intézkedést 
nem látja a’ közgyűlés tárgyai között, pedig ezeketnemsze- 
retné a’tanácsrabizni, miután az egész községet érdeklik. 
Sz e n t k i r á ly  i: Azé) pont szól az adóról, mellyhez a’ sub
sidium is értendő. Az ujonczokról intézkedés a’ §ba jöhet. 
J us t h :  (Turócz): Midőn a’nemességnek a’ városi bíróság a- 
lóli kivételét sürgetők, az mondatolt, hogy reájok nézve a’ 
városban is meghagyatnak az eljáró formák. És most még
sem látja itta ’ közgyűlési tárgyak között, hogy a’ nemes ellen 
a’közgyülés rendelje meg a’ keresetet, azért szóló kívánná, 
hogy a’ g) pont alá jöjjön, hogy m i n d e n  k ö z k e r e s e t  
m e g r e n d e l é s e  a’ közgyűléshez tartozik, nem pedig, mint 
ott van, csupán a’hivatalbeli visszaélések és hanyagság mi
attiak.— Z o mb or c s e v i c s (Szabadka): Küldőji míg egy 
jó büntető törvénykönyv nem hozatik be, a’ g) ponti intézke
dést minden közkereset megrendelésére kiterjesztetni kíván
ják, mint előtte szólt érdemes követ ur inditványozá. S z t a -  
n a c z ky (Szatmárnémeti): A’piacziár- és vámszabást is a’ 
közgyűlés tárgyai közé kívánják soroztatni küldőji. K o r i c s 
(Zombor): A’ pártfogóijogra nézve küldőji kívánják, hogy 
minden vallásfelekezet maga választhassa papjait és tanitójit, 
nem pedig,mint itten czéloztatik, a’ közgyűlés.— Még néhány 
városi követ adta elő küldőji kivánatát, miket azonban, az el
nökség kétszeri csendet kérése daczára sem lehetett meg
hallanunk: R u t t k a y  (Zólyom): Turóczot pártolja. Azonkí
vül nyíltan ki akarná tétetni,hogy orszgyül. elépetitiót nem
csak a’ közgyűlés terjeszthessen, hanem a’ választók is, mert 
különben megeshetik, hogy a’ választókét a’ közgyűlés fél
reveti. K om 1 ó s sy  (Debreezen):Küldőji még e’ következő
ket kívánják: 1) mig a’ megyékben utasítások divatoznak; ad
dig ezzel a’ képviselők is elláthassák orsz.gyűlési követeiket. 
2)hogy a’ város ingó és ingatlan vagyonáról egyiránt csak 
a’ közgyűlés rendelkezzék; 3 ) az árvák fekvő vagyonáról is, 
nehogy a’ helytartó tanács indézkedjék,mint eddigien a’ ho
vatartozás felől. Szóltak még:M a r ti fi y (Sopronyv:) T ű r n- 
b ö c k (Buda) és K o l l e r  (Pestv.) előadva küldőik kivána-

tait, de a’ zsibaj miatt őket nem érthettük. S z e n t k i r á l y i  
M. eképen nyilatkozott: Mindenki ellen közgyűlésen rendelni 
el az actiot lehetetlen, A’ megyéknél is fele legalább restan- 
tiában marad. Kettő közölt választhatnak a’ rendek: vagy hogy 
a’ nemesek ellen, épen úgy, min! a’ megyében,rendelje meg 
a’ városi gyűlés a’ közkeresetet; vagy hogy a’ város a’ ne
mesek ellen is úgy járjon el, mint egyéb lakóji ellen szokott. 
De azt mondani, hogy általán mindenki ellen a’ közgyűlés 
rendelje el az actiót,létesithetlen.Most uj criminalis procedú
rát alkotni nem lehet. P a c z o 1 a y (Hont) Yádolá a’ rende
ket, hogy a’ városi hatóság alól nem vevén ki a’ nemeseket, 
most nem tudják,mi történjék velök;mireS z e n t k i r  á l y i  a’ 
18 §sal felelt. —  M a d a r á s z  L. (Somogy) Turócz indít
ványát pártolja, mert küldőji meggyőződtek a’ tapasztalás 
könyvéből arról, hogy ha lehet nem egy, kettő, három de 
mindenki ellen megyei közgyűlésen az actiót megrendelni, 
szinte úgy lehető ez a’ városban is. A’ törvényszékre bízni a’ 
perbefogatást azon okból sem lehet, mert a’ melly testület 
a’ vád helyességét elismeré, tettét igazolandó, a’ vádlottat el 
is maraszlja, illy ítéletben főszerepet játszván mindenkor az 
emberi szenvedély. De ha a’ perbefogást egy grandjury ke
zébe adjuk, a’ törvényszéki testület, nem lévén a’ vádban 
részes, sokkal higgadtabban és igy igazságosabban Ítél. —  
Szóló tehát, nehogy önkénynek áldozza föl a ’ polgári szabad
ságot, és mert a’ zsarnokságot,jöjjön fölülről, vagy alólról 
tűrni nem akarja •—  a’ közgyűlésre kívánja átruháztalni azon 
jogot, melly szerint mindenki ellen megrendelhesse a’ közke
resetet. Egyébiránt szóló azt hiszi, könnyebb lett volna és 
biztosabb a’ tanács körét meghatározni úgy, hogy mi a’ ta
nács elé nem tartozik, azok mind a’ közgyűlés tárgyalásai. 
S e b e s t y é n  (Veszprém) Küldőji a’ nemes perbefogatását 
a’tanácsra bízzák, csak a’ lae  gnusban megirt eljárást kíván
ván megtartatni általa is. Z o m b o r c s e v i c s .  (Szabadka) 
A’ turóczi indítványt több szempontból lehet pártolni: lö r) 
hogy mig korigényekhez mért büntető codex nincsen, addig 
a’ meglevő jótékonyabb eljárás nyerjen elsőséget a’ hiányos 
fölött. 2 ) polgári szabadság szempontjából, mert a’ közgyű
lés perbefogatása ollyan, mint rómaiaknál volt a’provocatio, 
— jelenkorban pedig az alkotványos népekszabad institutió— 
ját, az esküttszéket a’ közgyűlés pótolja. Mindkét szempont
ból a’ criminalis codex életbe léptéig, mint interimalis intéz
kedés,ajánlható. De ha a’ rendek csak szűk privilegialis szem
pontból indulván ki, egyedül a’ nemesekre nézve adják meg 
a’ közgyűlésnek a’ perbefogatás jogát, —  a’ többit pedig az 
eddigi hiányos büntető eljárásnak továbbra is alávetik, —  
ingadozóvá tették a’ polgári szabadságot, és azon szemre
hányást vonták magukra, hogy a’ szabadságterjesztésben 
máig szűkmarkúak. Mo c s o n y i  (Torontál) Küldőji a’ köz
kereset megrendelését a’törvényszékre ruházzák. 0  l gya y  T. 
(Pozsonyin.) Az eddigi gyakorlatnál marad, és csak a’ ne
mesekre nézve rendelheti meg a’ közkeresetet a’ vár. köz
gyűlés, mert jelenleg ujcrim. codex nem alkottathatik. As z 
t a 1 os. (Mármaros) Turócz nyomán mindenki ellen a’ köz
gyűlés rendelje meg a’ közkeresetet. T o m c s á ^ y i .  (Bé
kés) Azt mondák, a’ 18. §nál fogva, tudjuk, mi történik a’ 
városban lakó nemessel, ámde ott a’ nemesekre nézve az ed
digi eljárás alapittatvánmeg, oda is magyarázható, hogy a’ 
városi eljárás értetik alatta. Már pedig ha csak ennyit mon
dunk, a’ főrendek belétekinlvén a’ törvényjavaslatba, azt vé
lik, hogy a’ városban lakván, még csak be sem jelentetik ne
kik a’ kereset, hanem városi mód szerint tüstint befogatnak: 
ezt látva bizonnyal azon leendenek, hogy e’ munkálat törvény- 
nyé ne legyen. Azért nyíltan ki kell mondani, hogy a’ köz- 
kereset-megrendelés a’ közgyűlés tárgyai közé tartozik. A’ 
nemesekre vagy városiakra egyiránt terjesztessék é ki e’ ren
delet? a’ törvény előtti egyenlőség általán ajánlja. Ha már i- 
tél nemes fölött nem nemes bíró, most már az eljárásra néz
ve se csináljanak kasztot, hanem terjeszszék ki minden vá
rosban lakóra a’törvény jótékonyságát. J a ga  s i cs  (Eszter
gám m.) Nem minden megyében rendeli meg a’ közgyűlés a’ 
közkeresetet, néhol ez a’ törvényszék teendőji közé tartozik. 
Szóló e’ jogot a’ városi közgyűlésre sem kívánja ruháztatni, 
mert a’ vétségek iránt bármi korteskedést használtatni nem 
enged. Egy törvényszékben mindig több garantia fekszik a’ 
perbe,fogásra nézve is, mert annak tagjai jogadók lévén, he
lyesebben Ítélhetnek a’ kereset alá vonhatás fölött, mint a’ 
pártszenvedélytől saturáltközgyűlési tagok. S z i n t a y  (Be
rúg) Egybeolvadási szempontból is ajánlatos az egyenlő el
járás. És mert a’ nagyobb testület mindig több biztositékot 
nyújt,minta’kisebb,azontulzárt testületnél, azért a’közkeresetet 
csak a’ közgyűlés rendelje meg mindenki ellen egyiránt.— A’ 
bűntény fölötlbár korteskedjenek, a’ többség igazság érzete 
nem hagyja elnyomatni m agát, és melly nemzer még is a’ 
vétket büntetetlenül járni megengedné , mélyen megromlott, 
’s nem érdemli meg az életet.

S z e n t k i r á l y i . Mi n d i g  a’ lehetőséget kell szemeink 
előtt tartani. —  A’ közgyűlést nem kell valami grand jurynek 
nézni, annak egyéb teendőji is vannak, a’ grand jurynek pedig 
egyéb dolga nincs. A’ közgyülés elhalmozottsága miatt vagy

meg sem fontolná a’ perbefogatást ’s akkor e’ jog reménylett 
jótékonysága meghiúsul; vagy ha csakugyan komolyan meg
vitatná a’ közkereset alá vonást —  minden egyéb dolgai 
halasztást szenvednének, őszinte szeretné nemes és nem ne
mes iránt az egyenlő eljárást, e’végetl sürgette otthon a’bün- 
tető codexet, bár mások is tennék, hogy mi előbb életbe lép— 
ne;de tárgyhalmaz miatt az országgyűlés tárgyalásához sem 
foghat, mert kivált az eljárási rész sok időt igényel. Nincs te
hát egyéb mód jelenleg a’ dolgon segíteni, mint vagy a’ ne
mesre nézve megállapítani,hogy mint a’megyében úgy a’vá- 
rosbanis közgyűlés rendelje meg ellene az actiót, vagy pe
dig mindnyájára az eddigi városi eljárást hozni be. De ha ez 
utóbbit teszszük, mint Békés is mondá, a’ főrendek bizony
nyal kifogást tesznek, és a’ nemest minden tekintetben kive
szik a’ városi hatóság alól. Ha tehát ezt nem akarják, ha föl— 
álliták a’ territoriális hatóságra a’ princípiumokat, egészen 
létesítsék,’s a’ bíróságot egyenlőn hagyják meg mindenkire 
de létesithetőség tekintetéből azeljárás is mindenkire maga 
módja szerint történjék, mert könnyebb a’ bíróságot áttenni, 
mint ujcriminalis procedúrát alapítani meg.És töröljük el a’ 
büntető codexelkészültéseig az anomaliát.’S ne mondják,hogy 
botrányba egy városban lakó nemes és nemnemes másként 
ítéltetik el,mert hisz eddig nagyobb botrány volt, hogy a’ me
gyében lakó nem nemesre nézve ugyanez divatozott. Ha ezt 
eltudók tűrni a’megyében tűrjük a’ városban is el. Pap sz ás z 
(Bihar).-Egyenlőség és szabadság érdekében pártolja a’ tu
róczi indítványt.Jüst h (Turócz) Midőn indítványát előadá, 
világos és practicusnak azt látván nem hitte,hogy olly nagy 
ellenzésre találjon.Szóló mostislétesithetőnektartja,mert nem 
kívánja, hogy minden rendőri hihágás iránt a’ közgyűlés ren
deljen keresetet, hanem csak bűntényekre nézve, ’s ha a’ vá
rosok büntető statisticáját szemügyre veszik alig találnak egy- 
egy városban évenként 10— 12 büntető actiót. Ezzel nem 
sok baja lesz a’közgyűlésnek.— Ügy veszi észre, miszerint 
utóljárasem marad egyéb hátra, mert szolgaságba sülyedni 
nem akar, ha a’rosz institutió alól, mindenkit nem vehet ki, 
legalább magátveszi ki: —  ez aztán nem lesz haladás. B a- 
b a r  c z y. Hogy a’ közgyűlés rendelje meg általán mindenki 
ellen a’ kozkereselet, nem pártolhatja, mert jelenben büntető 
codexetnem alkotunk, hogyuj criminalis eljárásthozzunkbe: 
inkább a’ városi nemesre nézve is megszünteti a’ priv. per
befogatást. Okai következők: mert nem felel meg a’ czélnak, 
hogy több ember ítélje meg, vájjon van é helye a’ kereset
nek, miután bizony utóljára is csak az sül ki, hogy egyetlen 
ember véleménye t. i. a’ tiszti ügyészé határozza el a’befoga
tandó sorsát; másik oka az, hogy politikai testületre, melly 
pártszenvedélyektől hányatik,a’ személybátorságot bízni nem 
lehet. Kikaz egyenlőséget pengetik, mellynek büntető eljárás
nál ő is barátja, nem veszik észre, hogy épen ők távolodnak 
ettől, ha a’ városban mindenki ellen a’ közgyűlési megren
delést állapítanák meg, mert ez által a’ városi és megyei nem 
nemesre nézve külön eljárást léptetnek életbe. —  A’ körül
mények miattlétesithetoségtekintetéből pártolja a’pesti mó- 
dositványt, mellyre a’ turóczi indítvány ellenében szavaztatni 
kíván. ( „ S z a v a z z u n k “ ! a’ városi követek részéről.) B a- 
l o g h  K. (Győrm.) A’ 18. §nál a’ nemesre is kiterjesztendő 
városi vérhatalom ellen nyilatkozott előre látván a’megálla- 
pitásávalelőgÖrdiilendőnehézségeket.Mostazonbanhogya’föl- 
állitott princípiumhoz következetes legyen, egyenlő eljárást 
követel mindenkire, t. i. a’ városit. Midőn a’ büntető hatósá
got nemes fölött is a’ városra ruházták,magasztos szempont
ból indultak ki, hogy a’ magánérdek, minő a’nemesé rendel
tessék alá a’ közének.Kövessék most is, és állapítsák meg a ’ 
városi eljárást. Mert nem áll az, mit Peslm. követe vitatott, 
hogy a’ megyei bíróság áttéletik a’ városira, nem áll akkor, 
ha a’ kettőnek alkotó részeit elemezzük. Különben is a’ sze
gény nemesre sokkaljótékonyabb a’ gyors végrehajtás kivált 
csekélyebb bűnökért, mint egész hónapig börtönben várni a’ 
közgyűlésre, hogy rendelje megellene a’ közkeresetet.—  Ez
után az elnökség megkísértő föltenni a’ szavazati kérdést, mi 
csak huzamosb közbeszólások után tétethetett föl következőleg: 
M i n d e n  k ö z k e r e s e t-m e  g r  en d e lé  s t a r t o z i k  
é a’ v á r o s i k ö z g y ü 1 é s h e z v a g y  s e m ?  I g-e n re 
csak 15 megye szavazott u. m. Zala, Liptó, Komárom, So
mogy, Zólyom, Turócz, Abauj,Gömör, Borsod, Heves, Bereg, 
Torna, Bihar, Mármaros, Arad, Jászkunkerület, Hajduvárosok 
és szabad kir. városok. Csanádnem szavazott. E’ szerint min
den lakos iránt nem rendelhet a’ közgyűlés közkeresetet. 
Szavazat közben nyilatkoztak.^! a da r á s z L.(Somogy) Kül
dőji tisztában vannak az iránt, miszerint ha egy kettőre lehet
séges,többre is lehető lesz, hogy a’ közgyűlés rendelje meg 
éz actiót.Nálunk minden actió l'ólolvastatik a’ közgyűlésen,és 
miért fogyna ki a’városi közgyűlés az időből? Csongrád köv. 
szerint a’ crim. procedúra változnék, szóló szerint az nem vál
toztat a’ procedúrán, ha egy városra kiterjesztetik: azonfölül 
egy nagy elv van benne kimondva,t.i.az egyenlőségé,mellynek 
küldőji meleg barátai. Ajánlja figyelembe majd,ha a’turóczi el
vettetik, a’második kérdést,melly bizonynyal a’kaszt szellemet 
örökíti meg.Hallotta, hogy e’ közgyűléseken, a’ közvélemény
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kit odahagy, bár ártatlan volna is, eltiporja azt. Ismeri szóló 
a? közvéleménynek e’ sujtoló karját, ismeri e’ hűtlenséget, 
csakhogy a’ közvélemény nem azért tipor el bennünket, mert 
hozzánk hűtelen lön, hanem mert mi lettünk hozzá hűtlenek, 
árulók:és hapártoskodás közöltkellene is választani,szóló in
kább a’ nyilványos közgyűlés itélőszéke mint zárt testület pár
toskodása alávetné rnagát.Kik a’judicium parium megsemmi- 
sitésétől félnek, balul fogják föl a’ dolgot, hahiszik, hogy a’ 
privilégiumban van az, és nem inkább azon városi képviselők
ben, kiknek választásában a’ rendszerek teste volt. Ennélfog
va pártolja a’ turóczit.— S z t k i r á 1 y i M. Somogy köv. azt 
mondá, ha megyében lehetséges minden közkeresetet fölol
vasni a’gyülésen, a’nélkül,hogy egyéb dolgaiban hátramara- 
dástszenvedne,lehetséges lesz városin is.Szóló szintazt mond
hatja, hogy megyéjében is igy van, de nem hiszi, hogy min
den közkereset Somogybán fölolvastassék. ( Ma d a r á s z :  de 
igen) A’nem nemeseké is? (M ad a r a s z :  nem!) No hát ez a’ 
baj, hogy mivel az évben 365 nap van, a’ városi közgyűlés 
egyebet sem tehetne, minthogy mindig a’ közkereset meg
rendeléséről tanácskozzék. Ha már a’ criminalis procedúrát 
változtatni kell, ne a’ mostanit általány ősi tsák, hanem jobbat. 
Állítsunk perbefogó törvényszéket, de politikai testületre ne 
bízzuk. Azért szóló nemre szavaz.— J u sth(Turócz):Hanagy 
juryt választhatna, nem kívánná politikai testületre ruházni a’ 
perbefogást, de mert nem úgy van, ’s midőn magyar proce
dura és orosz kancsuka-féle eljárás közt kell választania,—  
inkább az előbbihez áll.Ken de(Szatmár):011y argumentumot 
mond, mellyel még soha sem hallottak. Ha egy vagy több 
nemes ember adózóval complicitásba jött: a’ szegény adózó 
évekig sínylődött a’ börtönben, mert a’ nemes emberrel szem- 
besitninem lehetett, miután utóbbit a’ közgyűlés közkereset 
alá nem voná.Ha városban is ez anomáliát állapítják meg,hogy 
nemes és polgár különböző eljárás szerint ítéltessék, a’ bajt 
még inkább megörökítik. Bü k k Zs. (Borsod): Megyéjében 
30 ,0 0 0  nemes van, mennyi lakosa csak kevés városnak le- 
end. És Borsod bár minden évnegyedben tart csak közgyűlést, 
soha sem akadt főn, sőt épen a’ törvényszék volt az, mellya’ 
gyűlés által perbefogottakat nem Ítélhette mind el.Egyébiránt 
mit az eljárás lassuságárólmondottak, arra csak azt feleli szó
ló,ha leggyorsabb eljárás volna is a’ legigazságosabb, úgy a’ 
szultánét kellene elfogadnunk. Szavazat bevégezte után

Sz én t k i r á l y i :  A’ szerkezet ellen módositvány nem 
volt, mint mellyet a’ többség elvetett, ’s az hogy a’ nemes is 
a’városi eljárás szerint Ítéltessék el.— T o m c s á n y  i(Békés): 
2ik kérdés: a’ nem nemesek ellen a’közgyülés rendelje é meg 
a’ közkeresetet ?

E l n ö k  e’ szerint tevén föl a’ kérdést a’ nagy többség 
i g e nre szavazott. Ezután még a’ §hoz soroztatott, l )  az u- 
jonczállilás iránti rendelkezés, 2 ) a’ patronatus jog gyakor
lására marad az eddigi szokás. Ré v ay: A’ közgyűlés tárgyai 
közé kívánná soroztatni a’ katonai erő használása iránti ren
delkezést. A’ jegyző a’ rendőri §hoz utasitá ezt. Arra, hogy 
a’ választák is nyújthassanak petitiót országgyűlés elé: vála- 
szoltatolt, hogy ezt mindig tehetik , csak a’ törvényhatóság 
nevében nem. Ezek után az ülés eloszlott.

Febr. 26án. 64ik kerületi ülés.Elnökök: Mán József és Som- 
sics Pál, Mármaros és Baranya követei; jegyző: Szentkirályi M. 
tárgy: városi ügy. J e g y z ő  olvassa azon módositványokat, 
mik a’ tegnapi ülésen határozattá emeltettek. A’ 89. §. g) pont
ja,melly olly sok vitába került igy álland: „közkereset megren
delése a’nemesek ellen az 1687:14. tcz. eseteit kivéve, ugyszinte 
hivatalbeli viszszaélések vagy hanyagság miatt a’ városi tisztvi
selők ellen“—kirekesztőleg a' közgyűlés tárgyai közé tartozik, 
és igy a’ városi lakos ellen az eddigi büntető eljárás épen marad, 
Ezután jegyző ur azon pestvárosi indítvány miként a’subsidium 
iránti rendelkezés világosan a’közgyülés tárgyai közé soroztas- 
sék, fölöslegségét mutogatá, miután az adó már úgy is oda tar
tozik, mellyre nézve szinte kifejté, miként ha az adókivetésben a’ 
láctorok ismertetnek, melly a’ kulcs által hozatik tisztába, a’ töb
bi calculus és manipulatio. A’kulcsra tervet készít a’ bizottság, 
a’ közgyűlés ezt megállapítja, ha szükség, ki is javítja, kiveti pe
dig a’ számvevő az adóbizottság superrevisiója mellett’s e’bi
zottság határzatot nem hozhat, de jegyzőkönyveit a’ tanács elé 
innen ha kívántatik a’közgyűlésre terjesztem köteles. Mindezek
ről a’ 134, 135,120,114,115, §§. bőven rendelkeznek. K u- 
b i c z a  (Trencsény). Azárva-kölcsönökiránti intézkedést is a’ 
közgyűlésre vinné. S z e n t k i r á l y i .  A’ kölcsönvételt csak a’ 
közgyűlés rendelheti meg, de a’ k öl c s ön a d á s, hogy legyen 
érette felelősség, a’ tanácsot illeti, mert különben ha közgyűlés 
intézkednék e’ felől, a’ kölcsön-odaveszés esetében a’ teher az 
egész városra háramlanék, miután a’ közgyűlést in corpore fe
leletre vonni nem lehet. T o m c s á n y i  (Békés). A’ közoktatás 
és nevelés iránti intézkedés is, mig az országgyűlés erről nem 
rendelkezett,a’ közgyűlés tárgyává ne legyen. Másik észrevéte
le, hogy „az 1687:14. eseteit kivéve“ oda is magyarázható, mi
szerint a közkereset megrendelése nem a’ közgyűlésé, azért úgy 
kívánná „az 1 87:14. épenhagyása mellett.“ S z e n t  k i r á l y i -  
Ekként a’ bíróságra is exceptiót tennénk, hogy hát a’ törvény
ben fölemlített esetek az alispán elé tartoznak, mig a’ szerkezet 
szerint csak a’közkereset megrendelése nem a’ közgyűlésé, de 
a’ bíróság a’ városé marad. — A’ közoktatás pedig idesorozható 
a’39. §. értelme szerint. Néhány városi követ az iskolatanitók 
kinevezése és pártfogói jog gyakorlása iránt előadá az eddigi 
helybeli szokást. A’ táblai többség „tovább tovább“ kiáltozása 
miatt az egész figyelem nélkül fogadtatott.—H ázm ánF . (Bu
da). Indítványozd, miszerint minden kormányi rendelet egyedül

a’ közgyűléshezintéztessék. Egyenes viszonyban a’ kormány
székké? csak a’ közgyűlés álljon, a’tisztviselők egyedül végrehaj
tó ji legyenek a’kormány rendeletéinek. Ez indítvány fölötti vita 
húzta ki az egész tanácskozási időt ’s a’ vélemények szétágazása 
miatt a’kérdések sem voltak tisztázhatók. Ez indítvány után Ká
r o l y i  (Pestv.) A’ pénzkezelésről havonkinti jelentést kíván 
terjesztetni a’ közgyűlés elé. Ettől azonban a’figyelem elvonult, 
és az öszszes tábláé később Buda követéé körül öszponlosult. 
As z t a l o s  (Mármaros) Buda követe előadását pártolja.

K o s s u t h .  Budaváros követének indítványa alkolvá- 
nyos szempontból lényeges dolgot érint. Szóló azon véle
ményben van, hogy a’ részletekkel, ha alkotványos alapra 
van fektetve a’ mű, nem sokat kell gondolni, mert hisz az al
kotványos élet maga kivívja a’ részleteket. De Buda indít
ványa maga az alkotvanyos alap , mellyet fölkarolni köteles
ség. A’ municipium természete szerint, csak a’ municipium 
lehet közvetlen érintkezésben a ’ kormánynyal, azért mintBu- 
da köv. indítványozd, minden kormányrendelet csak a’ köz
gyűlés elé tartozhatik. Ez a’ magyar alkotványnak sarkalatos 
elve. Ez elv azonban talán a’ 17. Snál mondatnék ki. Szóló 
nem akarjá, hogy a’ kormánynak halasztást nem tűrő rende
letéi, például katonaszállásozást érdeklők,teljesittetlen marad
janak, de akarja azt, hogy a’ kormány egyes tisztviselőhez 
parancsokat ne utasíthasson. A’ rögtöni végrehajtást igény
lők hajtassanak rögtön végre, de csak a’ municipium utján. 
És ezért minden levelezés egyedül a’ közgyűlés elé tartoz
zék. Ez őrzé meg 800 éven át az absolutísticus merényletek 
ellen a’ magyar alkolványt.

S z e n t k i r á l y i .  Ez a’ 153. §nál a’ főpolgármester 
köréhez tartozik, tán oda tehető, hogy ő a’ leveleket a’ köz
gyűlés elé terjeszteni köteles.J ü s t  h.Ide a’jelen §hoz kíván
ja tétetni. A s z t a l o s .  A’ főpolgármester olly veszedelmes 
hatalmat szerezhet, hogy ama függeléket föl sem veszi.Pa- 
c z o 1 a y (Hont). A’ közgyűlés tárgyai itt soroltassanak el. 
S o ms i c s .  Mit Pestm. követe mondott, alkotványos alapú, 
hogy minden csak a’ város nevében történjék, ’s tiszlviselőji 
csak exmissioképen teljesítsék a’ végrehajtást. Ő is a’ 17. 
§hoz kívánja tétetni ez elveket. S z e n t k i r á l y i  M. Fölol
vassa a’ szerkezetet, melly szerint minden felsőbb parancs 
a’ városhoz intézendő, ’s végrehajtás csak a’ közgyűlés vagy 
adm. ügyekben a’ tanács határozatára történhessék. J u s t  h. 
Kívánja, hogy a’ közgyűlés által minden kormányi rendelet 
tárgyaltassék, és csak a’ közgyűlés utasítsa azokat a’ tanács 
vagy törvényszékhez. Eszerint a’ 89.§hoz az jöjjön : ,,a’ kor
mány minden rendeletéi.“ S o m s i c s .  Hiszen a’ kormány 
önkényétől nem függhet classiücálni, mi tartozik a’ tanács mi 
a’ közgyűléshez: a’törvény mind ezt meghatározza, ’s ha a’ 
közgyűlés tárgyalná még az adminisztrationalis parancsokat 
is, a’ tanács nullificáltatnék. As z t a l o s .  A’közjogi és admi
nisztratív ügyek között demarcationalis vonalt huzni bajos 
lévén, legjobb a’ turóczi formula, hogy mindenkormányi 
rendelet a’ közgyűlés elé tartozzék. Azon alkotványos e lv , 
miszerint a’ tisztviselő csak a’ várostól függhet,ne semmit- 
tessék meg. S z e n t k i r á l y i .  Abban mindnyájan megegyez
nek, hogyminden levél a’ municipiumhoz ’s ne egyes tiszt
viselőhez intéztessék. Abban is megegyeznek, hogy végre
hajtás csak határzal által történhetik meg. Csak abban nem e- 
gyeznek meg,vajjonminden a’ közgyülés előtt tárgyaltassék 
é, vagy csak mik a’ törvényben megiratvák.Szerinte a’ köz
gyűléshez a’ tárgy ’s ne a’parancs terjesztessék.B ab a r c z y. 
Hogy minden határzatot a’ közgyűlés hozzon , kívánni sem 
lehet. Ott van a’ tanács is, csak egyes tisztviselő ne lehes
sen semmit határzat nélkül; holott a’ megyékbensokataz al
ispán elnökileg maga végez el. A’ tanács alkotványtalansá- 
gától nem félhetni, mert választott tagokból áll, kik egyszer
smind felelősek. Minden felső rendelet tehát nem jöhet a’köz- 
gyüléshez. H á z m á n .  Indítványának az alkotványos szem
ponton kívül még czélja volt, hogy az adminisztratio gyors 
és biztos legyen. Felsőbb intézvények közöl vannak, mellyek 
kizárólag a’ közgyűlést illetik, minők a’ közjogiak, vannak 
megint, mellyek elnökileg is végrehajthatók volnának, de szó
ló ezeket is a’ tanácsra bízza, mint melly egyesnél több biz
tosítékot nyuj t. P a  ez o l ay  (Hont). Mivel a’ közgyűlés min
dig öszsze nem ülhet, a’ halasztást nem tűrő parancsokat az 
elnök adja át a’ tanácsnak, melly aztán a’ legközelebb köz
gyűlésnek arról referálni tartozzék. Ez mindenkit kielégíthet. 
B a l o g h  K. (Győrm.)Pártolja Pest előadását. Sz e n t  k i r á - 
1 y i. Megint módosított szerkezetet olvas föl, mellyet elfogad
ni nem akarnak. S o m s i c s  Pál. Két különböző vélemény 
van: egyik kívánja, hogy minden tárgy a’közgyülés előtt tá r
gyaltassék,másik hogy mindenről számadást vegyen. Ma d a 
r á s z  L. A’ czimer tehát már biztosit, hogy minden felsőbb 
rendelet a’városhoz intéztethétik: de arról még nem vagyunk 
biztosítva, ki hajtsa végre e’rendeleteket. A’ megyéknél né- 
mellyeket szinte a’ tisztviselő hajt előbb végre, aztán vesz ró
la tudomást a’ közgyülés. Legyen,válaszszuk el a’ commissa- 
riatusi ügyeket, ezeket közgyűlési határzat előtt végrehajt
ják, de mihelyt politicum valamit foglal magában , a’ köz
gyűlés határzata után hajtathatik végre csak. Szóló nemcsak 
annyit kíván, hogy a ’ közgyűlés némellyekről tudomást ve

gyen, de hogy mi a’ városhoz érkezik,tárgyalhassa is ’s joga 
legyen magát a’ főpolgármestert is feleletre vonni. (Folyt.)

K Ü L F Ö L  D.
FRANCZIAORSZÁG. A’ febr. 26 Mónit, e’ czimet viseli: 

Jour. officiel de la République francaise. Az id. kormány hi
vatalos irományai24d.még a’nép nevében,más nap a’franczia 
respublica czime alatt bocsáttattak ki. Az ide gleni kormány 
betolakodott néptömegek által a’ követkamarában megvá
lasztatva,miután magaLamartine, Odilon Barrot, Dupin híjá
ba szóltak a’ gyermekeivel megjelent Orleans hgno melletta’ 
lranczianéphez nyilatkozványt intézett, mellyben azt megala- 
kultáról értesíti.Egy más nyilatkozványt a ’ nemzetőrséghez a’ 
haza háláját fejezvén ki neki’s közremunkálásra hiván azt fefa’ 
közszabadság íöntartásaul. Egy 3dikban a’ tárczák osztat
nak szét az ideigleni kormánytagok közt,’s ezekhez meg má
sok csupa miniszterekül mellékeltettekre’s köztök Be d e a u 
tábornok, mint hadminiszter, Cavaignac algíri főkormány
zóvá neveztetik,Garnier Pagés pedig párizsibiróvá tétetik. A’ 
rend- és hatóságőrség eloszlattafik, a’ városi bátorlét-fen- 
tartás a’ nemzetőrség hazaüságára bizalik. A’ kamrák köv. 
nyilatkozványnyal oszlattak szét: ,,az ideigleni kormány ha
tározza: a’ követkamra fel van oszlatva. A’ pair-kam rai 
tagoknak meg van tiltva az öszszegyülezés. (Aláír.) Lamarti
ne, LedruRollin, Louis-Blanc, titkár.“  A’ közintézetek szinte 
bizonyos főnökök felügyelése alá bízatnak; a’ tüileriák pa
rancsnokává A.Amand kapitányneveztetett. Ezeken kívül még 
több hasonló szellemű nyilalkozvány ’s rendelet bocsátta
tott ki. A’ király a’ National szerint szerencsésen Neuillyból 
Eube menekült. Négy társzekeret ezüst és különféle drága
ságokkal vitetett magával.—  A’ párizsi nép állítólag legna
gyobb tiszteletet bizonyított a’ kir. szerencsétlensége iránt. 
Újabb hírek szerint a’k.családTréporlban hajóra szállt Anglia 
felé;a’kir.némellyekszerint állítólag gutaütésben halt meg, ez 
azonban mégnem bizonyos.A’nemzeti bank’s tak.pénzt. 26, 
folytatta már fizetés ’s működéseit.—  A’ torlaszok tünedezni 
kezdőnek. A’ nyugtalanító híreket az ideigleni kormány azon
nal hivatalos közlésekkel czáfolja meg. •—■ Lamartine fé
nyes szónoklata nagy hatással volt az ingerült kedélyek meg
nyugtatására. A’ bank 60 ezer frankot irt a’ sebesültek ré 
szére alá ’s Girardin Emil a’ ,Presse1 laptól 10, Iiolschild 50 
ezeret! —  Egyik respubl. rendelet szerint az udvartartási 
költségből egy millió frank a’ nép közt osztatik el, az eles- 
Lek gyermekeit a’ haza fogadja fel,a’ tüileriák palotájakóros 
munkások menhelyeül rendeltetik ’stb.

Miként előre látni lehetett, a’ febr. 23kai esti szeren
csétlenmegtámadás a’ külügyi miniszterség előtt, idézte a’ 
más napikatasztrofot elő. Kételőbbi napona’fölkelőka’ mi
niszterség ellen ’s reform melleit küzdöttek, a’ titokteljes 
esemény után azonban a’ dolog más irányt vön. Az „elárul
nak bennünket“ kiáltás szájról szájra ment. „Úgy cseleked
tek, mintha engedni akarnának, hogy lesbe csaljanak ’s le
kaszaboljanak!“ ’S Párizs népe elhitte e’ vádat. Miután Mólé
nak nem sikerült, Thiers vállalkozott kabinetalakitásra Odilon 
Barrot belügyminisztersége mellett, ’s ezt 24kén reggeli 6 
órakor jelentették a’ nemzeti őrségnek,’s 10 órakor hasonló 
értelmű proclamatio jelent meg, végén e’ szavakkal: „Sza
badság! rend! egyezség! reform !“ Thiers és Odilon Barrot 
személyesen jelentgeték e’ hirt idestova a’ nemzetőrségnek 
és polgároknak. 11 órakor nagy népkisérettel a’belügyi mi
niszterségbe vonult Od.Barrot. Azonban kétkörülmény bő
szilé fel újólag a’ nép dühét. A’ febr. 24kei ,Moniteur4 nem 
tett említést az uj miniszterségről, hanem egyedül Bugeaud 
kineveztetéséről szajnamegyei hadi főparancsnokká. Egymás 
a’ népet nem kevesbbé ingerlő körülmény volt, hogy épen 
azon ezred,melly 23án estvea’ népre tüzelt, más nap a’ pa
lais royal-téren állíttatott fel, ’s a’ hatósági rendőrség lak
tanyáját makacsul védelmezte, jóllehet Lamoriciére tábor
nok, akkor már nemzetőrségi főparancsnok,a’ tüzelés meg
szüntetési rendeletet maga közölte vele. Egy nemzetőrségi 
hadláb, Bedeau tábornok vezérlete alatt, szintazon időben a’ 
concordetérre, hol a’ hatósági katonaság egy őrháza áll, é r
kezett. A’ nép ez utóbbiak felé kiáltozá: adják meg magokat, 
de ezek lövéssel válaszoltak, mi több nem zetőrt’s egykeltőt 
a’ nép közül megsebesített. Pillanat alatt megújult a’ kiáltás: 
„el vagyunk árulva!“ ’s ehez aztán a’ „lüileriákra!“ kiáltás 
csatlakozott. l x/ \  órakor átlátván az uj miniszterség, hogy a’ 
néppel nem boldogulhat,— Odilon Barrot a’királyhoz ment 
a’ nép kívánságát,miszerint mondjon le a’trónról közölte ve
le. Lajos Fülöp ekkor egyszerű kocsiban St. Cloudba távozott, 
’s ott irta alá 12 órakor Od. Barrot és Thiers jelenlétében a’ 
lemondási okiratot. Innen Neuillybe vonult. 1 órakor köv. nyi- 
latkozványjelent meg: „Párizs polgárai! A’ király a’ pári
zsi gróf részére Orleans hgnő kormányzósága mellett mond 
le. Általányos bünfeledés, kamraféloszlatás, hivatkozás az or
szágra.“ Ezalatt a’ kamrák öszszegyültek. Sauzet elnök az 
ülést 1 órakor megnyitotta mintegy 300 követ jelenlétében. 
A’ gyülekezet állandónak nyilatkoztatta magát. Erre csakha
mar Lajos Fiilöp lemondásáthallották, l 1/^  órakor hire té r-
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jedt, hogy Orleans lierczegnő mindkét fiával a’ kamarában 
megjelenik. ’S pár perez múlva csakugyan mégis jelent gyalog 
azok és Nemours hg kíséretében. Egy úttal több a’ kamrába 
nem tartozó személy rohant a’ terembe ’s a’ szónokszék lá
baihoz állt. A’ hgnő a’terembe lépvén egy széken toglalt he
lyet ’s mellé kétfija állt. Ekkor a’ karzatok nagyszámú nép
tömeggel ’s nemzetőrökkel teltek meg. A’ hgnő’s gyerme
kei elhagyák erre a’félkört ’s egy pádhoz v onultak a’ középen. 
Élénk mozgalom uralkodott a’ teremben. Dupin a’ királynak 
unokájarészére történtlemondását jelenti (egy szózat a’nép
ből: már késő!) Leírhatatlan fölindulás a’ kamrában. Orleans 
hgnőta’ követektől környezve a’ nemzetőrök födik. Marie i- 
deiglenes kormány-kinevezést javasol (Helyes ! helyes! ). 
Cremieux:ne cselekedjünk úgy,mint l830ban , mert mi ak
kor történt, lS 48ban  újra kell kezdenünk. (Helyes, tetszés 
a’ karzatokról.) Alakítsunk ideiglem kormányt, nem a’ jövő , 
hanem a’ rendszabályozás végett. Többet nem tehetünk e 
pillanatban. (Nem! nem!) Én igen tisztelem Orleans hgnőt ’s 
épen a’ királyi családot kisértem el a’ kocsiig mellyőket el
vezette. (Egy szózat: szerencsés utat! Morgás.)’stb. ’s öt tag
ból álló ideiglenes kormányt indítványoz. (Számos szózat a 
karzatról: gyámolitsák, gyámolitsák!) E’zaj és zűrzavar közt 
Genoudelép szószékre.E’ pillanatkor Od.Barrotlép a terem
be. Számos szózat: „Odilon-Barrot a’ szószékre! halljuk Od. 
Barrott,“  Ez Genoudenak, ki a’ népkÖzremunkálását ajánlja, 
engedi által a’szólást. Aztán Od. Barrotszól, polgárháborútól 
őrizkedést javasol, és hogy Orleans hgnő kormányzóságát fo
gadják el. (Tiltakozások a’ nép részéről.Egy szózat: már ké
ső!) Orleans hgnő fölállva mond néhány érthetetlen szót. A’ 
körülállók leülésre szólítják őt fel. Ismét Od. Barrot beszél. 
Megújítja előbbi javaslatát. (Újabb tiltakozások.) „Kormány
zóság Orleans hgnő alatt, egy a’ legbiztosb véleményen ala
puló miniszterség ’s aztán hivatkozás az országra, melly teljes 
szabadsággal nyílatkozandik a’ törvény határai közt, ezek te
endők úgymond a’ mostani helyzetben. Ez legalább nézetem 
’s mi engemillet,nem vállalok elmás helyzet iránti felelőssé
get“ . Lacrochejacquelin: nem szándéka, hogy most valamelly 
nézetnek hódoljon. Od. Barrot nem fogta föl az érzést, melly 
engem lelkesít. Uraim! itt önök semmik—  (Egyhangú kiál
tás: rendre! az elnök ismétli ezt). Midőn azt mondom, hogy 
önök itt semmik, nem azt akarom mondani, hogy a’ kamra el 
vantörölve vagy semmisítve,“ E’ pillanatban rohan az eddi
gieknél még nagyobb tömeg a’terembe: nemzetőrök, zubbo- 
nyos polgárok csákós és sisakosán, kardok, tőrök, puskákkal 
íegyverkezetten ’s háromszinü zászlókkal. A’ kamrai emel
vények isméretlen emberekkel telnek meg. Az elnök kalapját 
fölteszi csend-eszközlés végett,azonnal hallatszik illy kiáltás 
„le a’ kalappal elnök ur! Ledru Rollin: „Uraim, a’ nép nevé
ben kérek csendet“ . A’ követek viszszavonulnak; a’ sokaság 
foglalja el a’ követi padokat, a’ lárma legfőbb tokra hág.Le
dru Bollin: ,,a’ nép nevében tiltakozom azon kormánymód 
ellen,mellyet önöknek előterjesztettek. (Igen, igen! Bravo! 
viharos zaj.) Én már l8 4 2 b en  kívántam viszsza az 1791 ki 
alkotványt, melly azt rendeli,hogy hivatkozás történjék a’nép- 
re, midőn kormányzósági törvény hozatik. (Zajos tetszés). Én 
tiltakozom azon kormány ellen, mellyet itt löl akarnak állitni; 
teszem ezt azon polgárok nevében, kik itt vannak, kik két nap 
óta küzdenek! kik még ma este is fognak viaskodni.“ (Min
den oldalról fegyvervillogtatás közt kiáltoznak: igen! igen!) 
Hoszszas robaj. Ledru Rollin: „kívánom a’ nép nevében, ne
veztessék ideiglenes kormány." (Igen! igen!) Lamartine: tisz
telem Orleans hgnő szerencsétlenségét, ki ártatlan gyerme
keivel hagyá oda puszta palotáját, ’s a’ nemzetnél keres ótal- 
mat. De más részről osztozom a ’ részvét ’s csodálkozásban is , 
mellyet a’ nép érdemel: melly már két nap óta viaskodik a’ 
rend és szabadság országának visszaállítására. (Bravók a’nép 
részéről.) Hasonlag egy a’ vérontás megszüntetésére ’s pol
gárháború meggátlására megbízandó ideigl. kormánytja- 
vasol. E’ pillanatban irtóztatón döngették egyik felsőbb kar

zat ajtaját,hova csak hamar számos fegyveres férfi tódult pus
káikat a’ gyülekezet felétartva. A’ hgnőt, ki ellen sértegető 
kifakadások történte«,félájultan vitték ki gyermekeivel együtt 
a’ legszélsőbb oldal melletti ajtón. A’ rendetlenség iszonyú 
fokra hágott. Pillanat múlva Dupont az elnökszéket foglalta 
e!, Lamartine’s Ledru Rollin az emelvényre léptek,de a’csend 
nem akart viszszatérni. A’ nép Lamartinet kiál tóttá. Lamarti
ne: „ideiglen kormány kiáltatik ki“ . (Kiáltás:éljen Lamarti
ne! más hangok: a’ neveket! a’ neveket!) Cremieux: „csend 
kívántatik, hogy tiszttársunk Dupont ur az ideigl. kormány
tagok neveit fölolvashassa“ . Miután a’ zaj nem csilapult,a’ta- 
gok neveit egy darab papirosra Írták föl ’s puskaszuronyra 
szegezve köröztetéka’ gyülekezetben.)ErreLedruRollin,mi
után nagy zaj közt a’ tagok neveit fel is olvasá, az ülést elosz
lattad a’ zendülőka’városházba mentek,kiáltozva: „éljen a’ 
respublica!“ E’ közben a’ tüileriákat a’ nép elfoglalta, hol a’ 
csatázás még iszonyúbb leende, ha a’ király tüzelés-megszün
tetési parancsot nem bocsát ki.Hatalmokba kerítvén a’királyi 
lakot a’ zendülők a’ bútorokat ablakon hányták, ki, a’ pin- 
ezéketés mindennemű tárakat kiürítették, nagy mennyiségű 
udv. kocsikat bútorostul az udvaron fölégettek, a’műtárgya- 
kat azonban megkimélték.IIasonlótcselekedteka’palais royal- 
ban is, mellyet nem hamvasztottak el, hanem csak a’ bútoro
kat udvaron és kertben égették öszsze, mi messziről úgy lát
szott,mintha maga a’ palota égett volna.

A’ tüileriák elfoglalta után köv. proclamatio szegezte- 
te ki Párizs falaira: „Párizsiak! Az 1830ki kormány a’ né
pet kihívta. A’ nemzet győzött. Nekijoga van akarata nyilvá- 
nyitására, melly is következő: egy ideigleni kormány alakit— 
tátik tizenöt férfiúból, kikben bizalma van; a’ nemzetőrség és 
nép fegyverüket ne rakják le, mig az uj kormány tökéletesen 
nem rendeztetik.“ — A’ követkamrai ülés végével Bethmont, 
Carnot és Oudinot követek a’ belügyi miniszterségbe men
tek, hova Lamoriciére tábornok is érkezeit, két könnyű szu
ronysebbel karján és mellén. Ekkor az ideigl. kormány meg- 
alakulása fölött tanácskoztak.Ez meg is alakult a’ városháznál 
Mig annak tagjai a’ városház tanácstermében a’ legközelebb 
rendszabályok iránt értekeztek, sűrű néptömegek tölték el 
az egész városházat. Nem Írhatni le külsejét e’ rettenthetet
len férfiaknak, kik szaggatott ruhákkal, még lőportól feketén, 
puska, tpr, kard’s más fegyver-villogtatással kiséréklármá- 
jokat; kiknek viseletűk hősies, türelmetlenségük rettentő volt; 
mindnyájok ajkúról egyetlenegy kiáltás hangzók: „respub- 
licát, respublicát!“ Hirtelen a’ tanácsteremi ajtót betörték ; 
a’ nép nagy zajjal az ideigl. kormánytól elfogadott első czik— 
két akarta hallani. Ekkor Blanc Lajos több polytechn. (ősz- 
művészeti) intézetnövendék kíséretében’s nagyszámú néptö
meg közepeit a’ Grevetérre m ent’s kinyilatkoztatá, hogy az 
ideigl. kormány respublicát akar. Ezen szavaknál legerősb 
tetszés hangzott minden oldalról. Lamartine ’s Ledru Rollin a’ 
népet a’ városháznál lelkesítők egyrészről, másrészről csila- 
piták. Miután ez széledezni kezdett, az ideigl. kormány több 
nyugalommal nyúlhatott a’ teendőkhez. Kinevező a’ minisz
tereket, gondoskodott a’ közbátorlétről, Bedeau ’s Lamori
ciére közremunkálási ajánlkozását elfogadd’stb. Többi közt 
Lamoriciére indítványozd,hogy a’határszélre katonaság állít— 
tassék.Az említett p ro c lam a tio n  kívül febr. 2 5 .’s 26dikán 
még több nyilatkozvány is jelent meg u .m .l)a ’ franczia nem
zethez, egy általányos nemzeti gyűlés iránt. 2 ) Párizs pol
gárihoz, mellyben ezekmegnyugtattatnak, hogy a’ munkához 
szükséges csend és rend csakhamar viszsza fog állíttatni. 3) 
A’ hadsereghez, testvérisülésre hiván föl ezt a’ néppel. 4) 
Francziarespublica! A’ franczia resp. kormány kötelezi ma
gát a’ munkás létezését dolog által biztositni. Elismeri, hogy 
a’ munkásoknak egymással öszsze kell társulniok , miszerint 
munkájok törvényes jótékonyságát élvezzék. Az ideigl. kor
mány a’munkásoknak rendeli azon egy millió frankot, melly 
ez időben épen a’ kir. háztartásra esendő vala. 5 ) A’ nemzet
őrségi tisztikar fölszólitása a’ nemzetőrséghez. 6 ) Az ideigl.

kormány végzeménye bárhova rendelhető nemzetőrség-ala
kítás iránt Párizs falai közt. 7) Dumoulin ezredes, a’ császár 
egykori hadsegéde, a’ louvrei palota főparancsnokává ne
veztetik. 8) Baudin ellenadmiral a’ touloni hajósereg pa
rancsnokságát nyeri el. 9 ) Duvivier tábornok mobilizálható 
nemzeti őrség-alakitásrabizatik meg. 10) Jearon a’ Louvre 
festvényei ’s egyéb műtárgyai fölötti felügyelést nyeri el.i í )  
Franczia respublica: a’ vincennesi váró'rség a’ respubl.kor
mányt elismeri.\alamennyi sereg a’ mozgalomhoz csatlako
zik, melly Francziaországot magával ragadja. Az ideigl. kor
mány valamennyi várostól élénk rokonszenvi bizonyságokat 
nyer. 12) A’ katonaszökés halállal büntettetik. 13) A’ status
hivatalnokok az előbbi kormánynak tett eskütől feloldatnak. 
14) Minden zálog 10 frankon alul a’ kölcsönhivatalokban in
gyen adatik viszsza. 15) A’ hirlapbélyeget megszüntetik. 16) 
A’ resp. a’ sebesültekről ’s elestek családiról gondoskodik. 
17) A’ három szin azon sorban, a’ mint a’ resp. alatt volt, 
fogadtatik el. A’ zászlón e’ szavak állanak: „Republique fran- 
caise“ . A’ párizsi sütők (pékek) fölszólittatnak , miszerint a’ 
nemzetőrségi állomásfőnököknek,süteményük egy ötödét u- 
talványok iránt, mellyek a’ városháznál kifizettetnek, renáel- 
kezési alá adják.

Ledru Rollin a’belügyi miniszterséget febr. 25. 9 óra
kor foglalván el legelőszörisa’politikai foglyok szabadon bo- 

| csáttatását rendelé meg. Febr. 25ke olly rendben folyt le , 
minőt csak az épen uralkodott ingerültségnél remélleni le
hetett. Estve a’ térek ’s főutezák ki voltak világítva.— Azu- 
jan rendezett nemzetőrségbe már 30 ezer embernél több i- 
ratta be magát. Az 52dik sorezred, melly legelői egyesült a’ 

| néppel, viszszakaptafegyvereit ’s „premier regiment de la 
j republique“ nevet nyert. A’ nemzeti gyűlés számára roppant 

épület az ó római Colosseum styljében fog emeltetni. La
martine nyilatkozványt szerkeszt Európa valamennyi statusai
hoz. Rothschild az előbbi kormánynak tett kölcsönüzetést az 
idegleninek is biztositá. Nemours hg Koháry-Coburgné nő
testvérével Angliába érkezett. Guizot és Duchatel Bolougne- 
ban szálltak hajóra. Bonaparte Jeromos és Napoleon Lajos 
hgek, ugyszinte Bugeaud marsai a’ respublicához csatlakoz
tak. Montpensier hg Angliában van. Lajos Fülöp- Guizot és 
Delessertről is ezt hírlik. A’volt miniszterek elfogatni ’s vád 
alá vétetni rendeltettek.

A’ legújabb forradalomnak közvetlen oka el tiltatásaaz 
irány- vagyis reformlakomáknak,mellyeket azellenzéka’ vá
lasztási ’s parlamenti javítások eszközlése’s névszerintaz i- 
devágó eszmék ’s elvek terjesztése végett múlt nyár végén 
országszerte rendezett. Parliament-megnyitáskor Párizsban 
is akart egy illyetén lakomát a’ főváros 12ik kerületében ren
dezni az ellenzék, de ezt a’ kormány mindenkép g átlá’s vég
re,mint tudjuk,erőhatalommal fenyegetőzék, hat.i.az ellenzék 
engedni vonakodik.—  De mi a’ kedélyeket leginkább fölin— 
gerlé, az volt, hogy a’ trónbeszédben az ellenzék szigorúan 
megrovatott’s„ellenséges és vak szenvedélyünek“bélyegezte- 
tett. Mire az ellenzék az eltiltott lakomák ügyét ismétföléleszt- 
vén, minthogy, a’ kormány által a’nemzet öszszegyülekezé- 
si ’s e’ módon tanácskozási jogát sértettnek tartotta, miután 
a’ követkamrai többségtől mit semreméllhetett, a’ törvény
kezéshez akart folyamodni, ollyatén formán, hogy a’ lakomát 
mindenesetre megtartja’s ha ekkor öszszeütközés történik, a’ 
dolog a’ törlesztő-székhez vitetik, melly előtt az ellenzéknek, 
biztos hiedelme szerint, nyernie kell vala. De a’ dolog egé
szen más, előre láthatatlan fordulatot nyert. Miután az ellen
zék a’ lakomatartásról lemondott’s a’ kormányközlönyök már 
diadaloknak örvendtek, maga a’ nép fogta fel elejtett ügyét. 
Febr.22én reggel t.i. már tömegekben hullámzott a’ főváros 
utczáin’s mindinkább ingerkedett’s ingereltetett a’ katona
ság által, mig elvégre a’ már leirt szomorú események be
következtek.

Dunavizállás: Budán, mart. 5kén: 8 ' 1 “ 3 '"  az 0 fölött.
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É R T E S Í T Ő .

liirdctvéuy.
Minthogy csak a’ folyó 1 S48ik észt. martius hónap folytán tartandó közgyűlés lóg

ja meghatározni az 18 4 7 ik évre eső felül—osztalékot, a’ folyó kamatfizetés azonban l848 ik  
észt. martius Íjén megfog történni, ennélfogva az első cs. kir. szab. dunagőzhajózási tá r
saság igazgatósága ezennel tudomásul adja, miszerint addig is az l848 ik i martius ljé re  e- 
ső kamatok szokott mód szerint úgymint :

egy egész részvényre 12 frt 30 kr. 
egy fél részvényre 6 frt. 15 kr.
ugyszinte az 500 pfrtos kötelezvényekre járó féléves kamatek 12 frt 30 krral. 

az illető szelvények átadása mellett folyó észt. martius Íjétól kezdve a’ társaság pénztáránál 
Becsben (Bauernmarkt Nro 582 .) és Pesten a’ főügyvivőség hivatalában ki fog fizettetni.

A’ részvény-szelvények fizetés alkalmakor egy jegygyei megbélyegezve viszsza 
fognak adatni azért: hogy haa’közgyülés magasb osztalékot határoz,a’még azokra eső ősziét, 
a’ megbélyegzett szelvények viszszadása mellett, kifizettethessék.

1848.
krral fognak fizettetni. —  Kelt B é c s b e n ,  február 27kén 1848. Az első c s . k i r . s z a b .  
Dunagözhajózási-táir saság igazgatósága által. 1— 3

Jegyzőkönyvi kivonat
a’ tiszavölgyi társulat központi választvárfyának l S4Sik évi február iOén sz. kir. Pozsony 

városban tartott ülés határozataiból.
3. Központi igazgató emlékezteié a’választván^, a’ társulati nagygyűlésnek az alapsza

bályok értelmében megtartása iránt szükséges intézkedésre; egyszersmind indítványozd: hogy a 
nagygyűlés azon időre halasztassék el, midőn az országgyűlés e’ társulat ügyeiben teendő lépé
seiből a’ társulat is némileg tájékozhatja magát teendőji iránt, vagy épen a  körülmények úgy kí
vánván a’ társulatnak fogkelleni kérelemmel járulni az országgyűléshez.

H a t á r o z a t :  Ezen indítvány elfogadtatván, közhírré tétetni rendeltetik, miszerint a’ tár
sulat központi választványa a’nagygyűlést azon időig elhalasztja, mig az országgyűlés folyama
tából a’ teendőket biztosan kijelölhetve, azt a’ nagygyűlés elibe terjesztheti.

Ugyancsak a’ választvány határozata folytán az érdekeltek értesittetnek, miként a’ jelen 
évi munkasorozatot meghatározó választványi ülések f. évi april hó 3kán sz. kir. Pestvárosban 
veendik kezdetűket, mikorra minden osztályok igazgatóji, ’s osztálymérnökei az alapszabályok
hoz képest megjelenni ezennellölhjyatnak. Kelt Pesten 1848. febr.20kán, kiadta p é  cs eyL a
jos társulati jegyző. 3—3

Azonuj kibocsátású részvény-szelvények, mellyek a’ közgyűlés által meghatározan
dó magasb osztalékban még nem részesültek, egy egész r észvényre eső 11 frt 27'A  pengő

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y .  —  Nyomulik T r a l t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 4 5 3 . szám.
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FOGLALAT. Magyarország és Erdély. ( O r s z á g g y ű l é s :  ke
rületi tanácskozások a’ városrendezési munkálat fölött; főrendi orsz. 
ülés; fölolvasása és hitelesítése némelly válasziizeneteknek, ’s tárgya
lása az adminisztrátori séretemiigyben le érkezett,’s a’ rendektől átkül
dött leírásra adandó fölirási javaslatnak. A’ bécsi bank-társaság igaz
gatóságának a’ bank állapotát érdeklő hivatalos kimutatása).

Kü 1 fö ld. (Francziaország; Németország.
É r t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
O R S Z Á G G Y Ű L É S .

E 1 ő 1 e ge s. Martius 8án tartott kerületi ülésben a’ke
rül. elnökség jelenté, miképen országbíró ő nagyméltóságát 
megkeressék az iránt, hogy a’ fölirási javaslat siettetése végett 
mielőbb országos ülés tartassék alrendeknél,mire azt viszon- 
zá: hogy e’ miatt nádor ő fenségével értekezni fog. E’jelentés u- 
tán M a d a r ás z felhozá, miként törvényeink nádor távollété
ben elnökül az országbírót, utána pedig a’ tárnokot jelölvén ki, 
midőn a’hazasürgető teendőji kívánják, sót a rendek kivánatá- 
ra a’jelen levő elnöknek is kötelessége megtartani a’ főrendi ü- 
lóst, azért még egyszer felszólítandó az országbíró, vagv ha ez 
is honn nem volna, a’ tárnok az ülés megtartása végett. — Ez 
indítvány nyomán a kerületi elnökség tüstént az illetők laka
ira kiküldetett, kik viszszajövón j e l e n t é k ,  hogy sem az or
szágbírót, sem t á r n o k o t  honn nem leiék, ’s mint házoknál 
értesültek, azok Pozsonyban sincsenek.—  Ez nagy ingerült
séget szülvén a’ táblánál, K o s s u t h  inditványozá, hogy a’ 
fölirati javaslat e’ táblai küldöttség által tüstént küldessék 
Bécsbe; mit azonban P á z m á n d y fölszólalására a’többség 
még most nem fogadott el, hanem egy üzenetben nyugodott 
meg, melly általa’ főrkhasonló akadályok elkerülése tekinte
téből erélyes intézkedésre szólittassanakföl, ’s hogy különö
sen a’ jelen fölirati javaslat fölött mielőbb tanácskozzanak. 
Ezután napi rendre térvén a’ tábla át,—  a’ városi ügy foly
tattatok

Martius 9kén tartott k é r .  ü l é s  ben a’ komáromi indít
vány nyomán keltüzeneti szerkezet csekély módosítással elfo
gadtatott, mint következik: (lásd a lá b b )— Ezután e’ végett 
12 órakor országos ülés tartatván alnádori elnöklet alatt — el
lenmondás nélkül szinte helybenhagyatott a’ Következő üzenet:

,,A’ kk. ésrr. figyelembe véve a’ fenforgó súlyos körül
mények rendkívüli voltát, országgyűlési teendőink iránt egy 
felirási javaslatot küldöttek át a’ mélt. főrrhez.

A’ kk. és rrket ezen felirási javaslatnál azon meggyőző
dés vezérlé, hogy midőn az események fejleményei az euró
pai béke tartóssága iránt bizonytalanságot ébresztenek; mi
dőn a’ velünk egy fejdelemnek hódolo birodalom kebelébe- 
ni jelenetek mellett ama bizonytalanság súlya a’ királyi széket, 
’s vele hazánkat is olly közel érinti: ekkor a’ veszély megelő
zésének, vagy ha meg nem előztethetnék, elhárításának esz
közeit kijelölni, ’s azok sikerének feltételeit biztosítani a’ kir. 
szék iránti hűség, ’s a’ haza és különösen a’ nép iránti kö
telesség egyiránt parancsolják.

A’ kk. és rr. semmit sem kételkedtek, hogy a’ mlgos főrk 
ezen érzelmekben osztozva, fölirási javaslatukat a’ fönforgó kö
rülmények sürgetőségénél fogva is haladéktalanul tárgyalni, ’s 
annak a’ trón elébe juttatását hozzájárulásukkal siettetni nem 
késendnek.— És azért a’ kk. ésrr. előtt semmi sem lehetett vá
ratlanabb, mint annak tapasztalása, hogy a’ mlgos forrnék arra, 
hogy e’halasztást nem szenvedhető ügyben bölcseségük ’s ha
zafiul kötelességük szerint nyilatkozhassanak, alkalom több na
pon át nem szolgáltatott.—A’kk. ésrr. az országgyűlési elnök
ség törvényes állását tisztelik, de ismerik annak törvényszabta 
határit; ’s a’ mlgos forr. táblájának törvényes önállását nem
csak sérteni nem akarják, sőt magokat a’ m. forr. jogai egyik 
alkotványszerü őrjének tekintik; de midőn a’körülmények súlya 
naponként nemcsak nem enyhül, sőt nehezedik, midőn a’ trón 
és haza bátorléte az országgyűléstől eredvényt sürget, ez ered- 
vényesség pedig a’ törvényhozási alkudozások siettetése végett, 
a’ szokottaknál sikeresb eszközöknek javaslatba tételére vezérli 
a’ kk. és meet, midőn illy körülmények között a’ törvényhozó tes
ten a’ haza iránt fekvő felelősségét rendkivül súlyosodni érezik; 
lehetetlen az érintett késedelmezés miatti fájdalmukat a’m. fő- 
rrnek ki nem jelenteniük, ’s tisztelettel meg nem kérniök, hogy 
fölhívott felirási javaslatuk haladéktalan tárgyalása iránt saját

kedjék a’ közgyűlés; de mivel mindent közgyűlésre halaszta
ni nem lehet,arról intézkedjék más, ki ezért a’ közgyűlésnek 
felelettel tartozik. Ép e’ felelet tekintetéből ne a’ főpolgár
mesterhez, hanem a1 városi választott kezébe menjenek a’ le
velekéi a’halaszthatlanokat adja át a’tanácsnak. E’tanács fe
lelős lévén, bizonnyal meggondolja, vájjon a’ tárgy érdemé
be bocsátkozhalik é vagy sem? —  Szóló az adminisztratiót 
is akarja, pedig ha minden a’ közgyűlés elé tartoznék,mega
kadna az, (többen: meg!meg!)hanem garantiátis akar;hogy 
kinek kinek felelőssége legyen a’ közgyűlés előtt. B a b a r -  
czy. Előtte szólttal tökéletesen egyetért, ép azért Békéssel 
nem. Szóló is több garantiát lát a’ törvényben, melly min
denkinek megszabja hatáskörét, mint a’ közgyűlés kirekesztő 
tárgyalásiban. Ez némelly városban a’ tanácsot, másutt el
hanyagolva, magát a’ municipalis életet semmisítené meg. 
Elégedjenek meg azon garantiával, hogy a’ közgyűlés fele
letre vonhassa még magát a’ tanácsot is. P a c z o 1 a y (Hont) 
Békéshez csatlakozik. S z i n t a y (Bereg) Pesttel egy véle
ményben van. S z e n t k i r á l y  i módositványához még annyit 
ragasztott, hogy m id  tanácsban elvégeztetett,annak sor

je g y zé k e  közgyűlés eléterjesztessék. P ac  zo 1 ay.Tárgyal- 
tassék! Soms i cs .  Szavazzanak tehát! Jus t h .  Kérdésül tű
zessék: minden tárgy a’ közgyűlés elé terjesztessék é, v.sem? 
T ar nó czy(Nyitra). Mint Pest kifejté, az sem az adminisztrar- 
tiót nem neheziti,sem a’municipiumot nem csorbítja meg jo
gaiban. Azért kérdés legyen: pesti v. turóczi inditvány?Asz- 
t a l os .  A’ tanács zárt testület lévén, hatalmát terjeszteni tö
rekszik, azért neki határzási jogot nem ad. íme! Erdély is me
gyékkel bir, és a’ törvényszékek elnyelték a’ municipiumot. 
Azt mondogatják,a’tanács felelős.Felelősség?szép szó magá
ban, de nem a’ szó, hanem az institutiók léptetik életbe, lám 
a1 megyékben kimondva sem volt, még is sok helyütt van fe
lelősség. Szóló kérdésül kitüzetni kívánja: elfogadtatik é a’ 
budai indítvány? Az elnökség megkisérté föltenni a’ kérdést, 
de nem elégedtek meg vele. Többen a’ kérdést tisztázni aka- 
rák és egymás czáfolgatásába bocsátkoztak. Különösen a’ fe
lelősségre S z e n t k i r á l y i  által viszonoztatott, hogy a’ kép
viselők erélye nélkül bármilly törvényt hozzanak nem lesz fe
lelősség, épen úgy mint a’ hervatag virág háznagyságucse
répben sem virul, migaz egészséges kicsinyben is virágzani 
fog. A’ képviselők erélye pedig, bár módját ne Írjuk is körül, 
megbünteti a’ vétkes tisztviselőt a’ mostani procedura sze
rint. Különben a’ felelősségre nézve 2 féleleend a’ büntetés, 
vagy a’ pörben marasztatik el az illető, vagy a’ legközeleb
bi tisztujitásb. hivatalából kitétetik.— Ház m án. (Buda)Ismét 
meggyőződött arról,hogy elvek tisztázása nélkül haladni nem 
lehet. Ha e’ tábla jelen munka fölvétekor az elvek vitatását 
el nem hárítja m agától, most nem kellene minden szakasznál 
megakadnunk. Ó mint követendő elvet állít, resulatumai ön
ként következnek: 1) a’ várost a’ közgyűlés képviseli, 2 ) a’ 
közgyűlés képezi a’ törvényhatóságot. Ezekből tiszta, hogy a1 
levelezés csak a’ közgyűlést illeti, ’s következik az is, hogy 
felőlük csak a’ közgyűlés intézkedhetik. Halasztást nem türők- 
ben előkészítő lépést tehet a’ tanács is, de aztán a’ közgyűlés 
ítélje meg, vájjon helybenhagyható é e’ lépés. S o m s  ics.Ha 
előtte szólott a’munka elején mondja el ezeket, értené czéljo- 
kat, akkor tanács nem kellett volna, de miután van, hogy ha
tásköre ne legyen, nem érti.

Megint többen a’ fölteendő kérdéseket találgaták,de a’ 
sok zavar között maga Som  s i cs ,  az egyik elnök, megvallá, 
hogy másként nem tudja föltenni a’ kérdést, mint kívánják é 
mint Pest köv. törvényben meghatároztatni, kit illessen a’ 
végrehajtás,vagy pedig Borsod szerint a’munic. életre hagyni 
azt? S z e n t k i r á l y i .  Correct alakban szeretné a’ kérdésit, 
i. maradjon é a’ 89. §, vagy hogy minden a’ közgyűlés elé 
tartozván, végrehajtásról statutaliter a’ város rendelkezzék ? 
—  Zavaros kiáltozás ’s néhány fölszólalás után K o s s u t h  
nyilatkozott: Abban mindnyájan egyetértenek, hogya’város- 
ban nincs ügy, mi a’ közgyűlés elé nemtartoznék, (ügy van!) 
Erre szavazni nem kell. Abban a’ különbség, hogy némely- 
lyek mindent végrehajtás előtt bíznak a’ közgyűlésre, hogy az 
majd statutarius jogánál fogva gondolkodik a’ végrehajtás 
módjairól: de szóló midőn codiücál, a’ véletlenre nem hagy
hatja azt, hanem kimondja törvényben.—  Csak a’jót ültessük

jogaik érdekében is sikeresen intézkedni ’s a’javaslott felírás
nak a’ kir. szék elibe juttatását hozzájárulásukkal előmozdítani 
méltóztassanak. —

A’ kk. és rr. akként vannak meggyőződve, hogy az or
szággyűlési tárgyalásoknak rendes’s ez esetben a’ körülmé
nyek súlya által sokszorosan sürgetett folyamát sem a’ főren
di tábla számos tagjainak az országgyűlés helyéről eltávozá
sa, semő cs. kir. főhgségének országunk nádorának hazánk 
javára intézett gondoskodása miatti ideiglenes távolléte nem 
akadályozhatja.Az első nem, mert a’ távollevők a’jelenlevő- 
ketjogaik gyakorlatában ’s kötelességeik teljesítésében nem 
gátolhatják; a’ második nem, mert törvényiek gondoskodta- 
nak, hogy a’ nádor akadályozása esetében kiknek tisztjéhez- 
tartozik az országgyűlési elnökség. — És e’ tekintetben ag- 
godalommal kénytelenek a’ kk. és rr. a’ mlgs főrendeket tu
dósítani, miként megütközéssel tapasztalták méltóságos főrdi 
táblának azon helyzetét, mellyben a’ többi elnököknek is el
távozása miatt az üléstartás több napra lehetlenné vált. A’ 
kk. és rr. kötelességüknek érzik kijelenteni, hogy ezen álla
potot a’ törvények ’s a’ törvényhozás méltóságával öszsze- 
egyeztethetőnek nem vélhetik,’s reményleni szeretik,hogy ha
sonló rendellenesség miatt felszólalni többé okuk nem leszen.

Febr. 26án 6 4 ik k e r ü l  ülés .  folytatása. S z e n t -  
k i r á l y i .  Nem az a’ dolog lényege,hogy coopertára irassék 
a’ városi község, hanem hogy a’ rendelet egyestisztviselők- 
hez ne idéztethessék. Egyébiránt közjogi tárgy commissa- 
riaticumokban is lehet, például a’ megye 3 svadront köteles 
tartani, ’s 4 ellátására szólittatnék föl , mi ellen bizonynyal 
repraesentálna a’ közgyűlés. Felelősséget illetőleg van a’77. 
és 89. §§. g) pontjaiban gondoskodva már. Mit akarnak a’ 
rendek: hogy minden a’ közgyűlés elé tartozzék ’s az rendel
jen végrehajtást, vagy pedig csak a’ közjogiak legyenek a’ 
közgyűlés tárgyai, az adminisztratívek a’ tanácsé ? T o m 
es  á ny  i (Békés). Főhiba, hogy specialitásokba ereszkedve 
casualitásokkal bíbelődünk. Ki kell mondani, hogy általán 
minden felsőbb rendelet a’ közgyűlés elé megy: ’s ő majd 
gondoskodik a’végrehajtásról,intézkedik,mint a’ megye szo
kott. S c h  n é  e (Heves). Ó sem mondaná ki törvényben, ki
hajtsa végre a’ felsőbb rendeleteket, intézkednék arról a’ 
közgyűlés. BükkZs.  (Borsod). Igaza van Békésnek. Sokan 
a’ tárgyalástól félnek, mi a’ végrehajtást megakasztaná.Van- 
nak ugyan adminisztratív ügyek halasztást nem tűrök, de ha 
majd a’ polgármesterre bízzuk,hová adja ő a’ rendeleteket ’s 
az a’ tanácsnak nyújtja át, miután a’ közgyűlés elé tartozan- 
dott, kit vonnak felelősségre? a’ polgármester azzal menti 
magát, hogy a’ tanácshoz tartozónak vélte, a’ tanács pedig 
a’törvényre hivatkozik majd,miszerintmindazttárgyalni joga 
van, mit a’ polgármester eléje ad. Pártolja Békés előadását 

S z e n t k i r á l y i  M. (Pestm.)Ha rendezni akarunk, 
a’ megyei institutionak még hijányait is ne ültessük által 
és inkább törvényt se alkossunk, ha sem a’ kormányban sem 
a’ tanácsban nem bizunk.Mondjuk ki tehát legalább azt,hogy 
halaszthatlan esetben a’ tanács határozzon, hisz a’ tanács a’ 
90. § nyomán mit fontosnak talál, úgy is a’ közgyűléshez u- 
tasitja, habár az a’ közgyűlés tárgyai közt nem soroltatott is 
el. Bük k Zs. Nem azt akarjaő,hogy a’ tanács ha jónak látja, 
utasítsa a’ közgyűléshez, hanem hogy csak a’ közgyűlés u- 
tasitson. A’ megyei adminisztratiónak nem az hibája, hogy 
minden a’ közgyűlés elé tartozik, hanem az, hogy tisztvise— 
lőji nem felelősek, teljesitik, mit akarnak, mit nem, elhanya
golják. T o m e s  ányi .  A’ tisztviselő ne legyen egyéb,mint a’ 
végrehajtás orgánuma: csupán a’ várossal érintkezzék. A’ § 
végire tehetni, hogy mindezek végrehajtása iránt a’ közgyű
lés szabályok által intézkedhetik.Sz e n t k i r á 1 y i. Ekkor sza
bályul hozhatná, hogy az adó iránt is a’ tanács határozzon. 
Kossut h .  Szóló végtelenül szeretia’ megyei rendszert, mel- 
lyeta’ parlamentaris kormánnyal öszszeegyeztetőnek hisz,azt 
mi ez institutióban jó van, a’ városba is átültetni kívánja. Es 
midőn törvényt alkotunk, nem lehet azt mondani, hogy a’köz- 
gyülés statutarius jogával élve,fejtse ki a’végrehajtás eszkö
zeit, eztnemlehet a’ véletlenre hagyni, hanem törvény által 
meg kell határozni, kithogyan illessen a’ végrehajtás. Szóló 
csak annyit akar, hogy minden levél a’ municipiumhoz intéz— 
tessék, és 2) minek végrehajtása nem sürgetős, arról intéz-
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a’ municipíumból át, nem pedig a’ hiányt, mi bizonynyal ha 
rendeztetni fog a’ megye, ott sem hagyatik meg. —  As z t a 
lo s . Kérdésül tűzzék ki aztra’végrehajtás előtt vagy után,hadd 
lássuk, megemészthetjük é ? — (Sokan Pest szerint kívánják. 
MJá n elnök: Elfogadják Pestét?(El! el!— nem! nem!)Sz e n t -  
k i r á l y i .  Mit az elnök végzésül kimond, ő irja. Csak arra 
kéri a’ rendeket,két rendszert ne zavarjanak öszsze, hogy a’ 
tanács és egyes is hajtson véghez. Vagy a’ polgármester hajt
sa végre a’ rendeleteket, vagy a’ tanács. Különben ő nem 
bánja, akármit mondatnak ki végzésül,a’ munkálatba bele ir
ja. —  J us t h  ő sem tudta öszszeegyeztetni e’ két rendszer 
egybeolvadását, de épen e’ munka tanitá m eg, melly főpol
gármesterről, tanácsról is szól. —

A’ pesti indítványra, mint értelmeztetett,ő is reá áll. 
Mán elfogadják? Ko s s u t h .  Arról legyenek tisztában, hogy 
ha egyes tisztv.bizatik meg végrehajtás végett az illető adja ki 
felelet terhe alatt. Az illető ki legyen,még nem tudjuk,tanács é 
más? Meglehet a’ rendek a’ tanácsot, vagy főpolgármestert 
nem is fogadják el. S z e ntk i r ályi. A’ 17. §hoztegyünk 2 
abstract elvet: 1) hogy minden felsőbb rendeleti levél a’ vá
roshoz intéztessék, 2 ) hogy határzat nélkül végrehajtani nem 
lehet. 153. §hoz, hogy a’ levelet átvevő, az illetőnek adja ki 
végrehajtás végett. De princípiumul ne mondassák ki, vájjon 
tanács, vagy tisztviselő bírjon é végrehajtással. Utasittassék 
aztán a’ választvány, hogy az elfogadott elv nyomán dolgoz
zék, mert híjába, át kell dolgozni az egészet, mit senki ne 
resteljen. Há z má n .  A’fenforgó kérdésre fogalmazatotcsi
nált: ,,a’ királyi leiratok, a’ korm.székek közigazgatási min
den intézvényei ésrendeletei, nemkülönben a’ t.hatóságok le
velezései,egyedül a’közgyüléshez intézteinek,azoknak végre
hajtására, mellyek a’ k ö z r e n d  tekintetéből halaszthatla- 
nok, a’ választott polgármester a’közgyülés helybenhagyásá
nak reménye alatta’ megfelelő előzetes rendelést megteheti, 
mellyről a’kormányszéki intézvény tárgyalásakor tudósítást 
adni tartozik“ . M á n: Elfogadják?01 g y a y. Az elvet igen, de 
a’ szerkezetet nem. K o s s u t  h: A’dologra nézve jelen fogal- 
mazat egy részről igen szűk, másrészről nagyon is tág. Ezt 
szóló in thesi sem fogadhatja el. Mire szóló ismétlé indítvá
nyát. Hangos „úgy van“ fogadta. És az elnökség végzésül ki
mondd a’ budait, bár többen ellenmondának. — Ezzel az il
lés eloszlott.

H ib a i gaz i t á s .  Az 53. kerül, ülésben hibásan áll, hogy 
K o m á r o m  él i  cl ál t a  magát, szavazatát a’ többséghez szá
míttatni kérjük.

Febr. 28án. 65d. k e r ü l e t i  ü l é s b e n  e l n ö k ö k :  
Ruttkay és Babarczy A. Zólyom ésCsongrádmegyék követei; 
j egyző:  Szentkirályi M. t á r g y: városi ügy. J e g y z ő .  Múlt 
ülési megállapodás nyomán a’ 17. §. után volna teendő : 
„Minden, bár minemü felsőbb rendelet csak és kirekesz- 
töleg d  város közönségéhez intézte thetik,és csak hatá
rozat következtében hajtat hátik végre.u— Ezután a’ 15 3. 
§. eként egészittetik ki: Minden a városhoz intézett fel
sőbb rendeletek, levelezések, vagy folyamodások a' vá
rosipolgármesternek adatnak be intézkedés végett’, az 
illetőhöz ez által utasittatnak és mind a beadványokról, 

mind azok megindításáról különösen ő felelős. A  város 
pecsétje is a' városi polgármesternél leencl. Ezeken átes
ve a’ 89. §hoz viszszatérőleg Bük k Zs. (Borsod) inditvá- 

, nyozá, hogy múlt országgyűlési javaslat szerint a’ közgyűlés 
tárgyai legyenek még: l )  a’ kölcsönadás. 2 ) a’ városi fekvő- 
birtok-kezelés iránti intézkedés, mert úgymond szóló, nem 
szeretné, ha a’ tanács önkénye határozná meg, vájjon házi
lag,vagy haszonbérileg kezeltessenek é a ’város jószágai, mi
után a1 zárt testület inkább tekintene saját, mint a’ község 
hasznára. Sz en  tk i r  á ly i M. A’ kölcsönadást azért nem 
sorozá a’ választvány a’ közgyűlés tárgyai közé, mert indivi
duális felelősséget akart azon esetre, ha a’ tőkék nem biztos 
helyre adatnának: a’ közgyülés pedig individualiter felelős
ségre nem vonható, ’s igya’ kölcsön adott pénz veszteségét 
a’ város viselné.—  A’vagyon iránti kezelés pedig szabályok 
szerint történik,miről a’ 154. §. rendelkezik. —  A’ többség 
azonban a’ vagyon-kezelés körüli intézkedést a’ közgyűlésre 
bizá. K o l l e r  (Pestv.) indítványára mindennemű meghatal
mazást adhasson a’ közgyűlés; ne mint eddig csupán városi 
vagyonra szólót.— Ezen indítvány is elfogadtatott.És igy a’ 
89. §. fölötti viták befejeztelvén, az egész §. igy álland: 
Kirekesztöleg és csak egyedül a közgyűléseken tárgyal
hatok : a) Az országgyűléshez d  város nevében inté
zendő kérelmezések, bj Szabályok alkotása. c) Az or
szág és város alkotványos jogait illető kérdések, d) A ’ 
város közszükségeinek és közjövedelmeinek cvenhinti 
előleg es fölvetése, e j A  kivetendő adómennyiség, és d  
rovásos öszszeirás tárgyainak meghatározása: az adó
kivetésikulcs megállapítása és kijavítása. / )  Kölcsön
vételek a város közköltségeinek pótlására, g j  Elide
genítések a város értékéből,  vagy uj szerzések, hj Ä  hús 
és kenyér árának meg határ zása,úgy szinte d  vadászat- 
tilalom iránti rendelkezés, i j  Ä  város határait,  vagy d  
törvényhatósági illetőséget érdeklő kérdések d  város 
és szomszéd törvény hatóságok között. k )A  város gond

viselése alatt álló alapítványok mi karban létéről bemu
tatandó tudósítások. Ij Számadó tisztek részére fölmen
tő levelek kiadása, mj Uj hivatalok felállítása, az eddi
giek eltörlése, —  d  hivalalbeliek és szolgák fizetése
iknek fölemelése, vagy leszállítása, n) Egyház-pártfo
gói jogok és kötelességek gyakorlása, —  mennyiben a 
város illy jogokkal bir's illető leg illy kötelességekkel tar
tozik, —  d  fenálló szabályok és gyakorlat szerint, o) Ä  
város nevében, magánjogi követelések megindítása’, e- 
gyezségek helybenhagyása,  és d  város pecsét je, alatt 
mindennemű meghatalmazó levelek kiadása.pj Altalá- 
nyosan minden tartozásbeli elengedések és rendkívüli 
pénzbeli kiadások, mellyek az előleg es évi fölvetésben 
nem foglaltatnak, q) K ö z k e r e s e t  megrendelése az 
1687:14. eseteit kivéve, úgy szinte hivatalbeli visszaélé
sek, vagy hanyagság miatt d  városi tisztviselők ellen, 
r j  A  felsőbb kormányszékeknek a közigazgatást tár
gy azó szabályrendeleteik. s)  Küldöttségek tagjainak, 
és azon képviselőknek megválasztása, kik d  tanácsülé
sekben és az állandó bizottságokban részt veendnek. 
f)  Felsőbb helyen kiadott szabaditékok kihirdetése, és 
minden ezek iránt előfordulható kérdés .uj A'katonai 
ujonczok kiállítása körüli intézkedések, v) A  közokta
tási’ai fölügy elés d  *§ értelme szerint, x j  Ä  város hadi 
és házi pénztár ciha befolyó pénzek havon kint előterjesz
tendő részletes kimutatásának fölvétele, y  j A  város in
gó és ingatlan birtokának és haszonvételeinek mimódon 
leendő kezelése körüli intézkedés.— Mindezen itt előso
rolt tárgyakban,egy edül d  közgyűlésben lehet határoza
tot hozni: mi oknál fogva, mindazon hivatalos iratok, 
levelezések, rendeletek, folyamodványok, vagy indítvá
nyok, mellyek e tárgyakra vonatkoznak, a közgyűlés 
elibe terjesztendők, es viszont minden é  tárgyakbani 
határozatok, levelezések és fölirások d  közgyűlés ne
vében történnek. Olv. 90. §.  S z e n t k i r á l y i  M.E’ §nál el 
nem kerülhető azon kérdés: akarják é a’ rendek a’ tanácsot, 
vagy sem? R e v i c z k y :  (Esztergamm.): Alázatos indítványa 
az volna: hogy a’ törvényben mondassék ki, miszerint a’köz
gyülés szabályok által meghatározhassa, mi tartozzék a’ köz
gyűléshez és mit akarnak a’ tanácsra ruházni át. Van ugyan 
említés a’ 89. §ban arról, hogy a’ közgyűlés szabályokat al
kothat, de szóló és küldőjivilágosan kitétetni kívánják azt,mit 
indítványozott. P ac z ol ay: A’90.§nál fogva több joga lenne 
a’tanácsnak, mint a’ közgyűlésnek: azért mondassék ki vilá
gosan, hogy mindaz a’ közgyülés elé tartozik, mit az szabá
lyok által a’ tanácshoz nem utasított, (maradjon!) As z ta  1 os 
(Mármaros): Megvallja, miszerint a’ tanács iránt nem nagy 
rokonszenvel érez, ’s meggyőződése szerint szükségtelen is 
a’ tanács. Szóló szerint,hogy corporatio bírjon végrehajtási, 
utalványozási, pénzkezelési hatósággal a’közigazgatásranéz- 
ve nem tartja czélszerünek, sőttán a’ helytartótanács is col- 
legialis szerkezeténél fogva nem felel czéljának meg. Azontúl 
mivela’ tanács hatóság,könnyen megeshetik, hogy elnyeli a’ 
municipiumot, mint ez történt Erdélyben, hol a’ tisztiszék a’ 
megye-rendszert semmivé tévé. Ennélfogvást ajánlja, hogy 
a’ közigazgatás a’ közgyűlés utján történvén, a’tanács, mint 
fölösleges és veszélyes intézet szünteltessék meg.(Maradjon!) 
Olvastatik a’ 9 l.§ .sem m i észrevétel. 92. S. Bükk Zs. (Bor
sod.) e’ §hoz tétetné azt, hogy ha a’ letelepedési engedel- 
met a’ tanács valakitől megtagadná, ez a közgyűlésre föleb— 
bezhesse a’ tanács határozatát.— Elfogadtatott. Olv. 93. §. 
Marad. 94. §. L uk á c s(Temes) Küldőji a’ tanács tagjai kö
zé kívánják soroztatni a’ tiszti ügyészt is. H e r g e s z e l l  
(Gyó'rv.) küldőji szinte ezt kívánják, de azon kikötéssel, hogy 
a’ tisztiügyész, csakérlesitő szavazattal bírjon. Sz e n tk i r á - 
1 y i. E’ végett nem szükség a’tanácsba ültetni őt,mert hisz ér
tesíteni mindaz foghat, ki erre a’tanács által felszólittatik.(Ma
radjon a’ szerkezet!) A’ következő96. 101. 102. 103 §§- 
ok a’ tanácsban jelen lehető képviselőről szólnak: s miután 
a’ felelősség végett a’tanácsjegyzőkönyv közgyűlés elé ter
jesztése határoztatok el,—  mondják ki a’ rendek: szükséges- 
é még tovább is e’ §§beli rendelkezós.(Maradjon.) As z 
t a l os .  Hamarad a’ szerkezet,legalább állandón a’ tanács
ban ülő népszónok kösse öszsze a’ közgyűléssel a’ tanácsot, 
nem pedig mindig más más képviselő. Sz 1 u h a  (Jász kun
kerület.) Derogálna a’ tanácsnak,hogy,miután protocollumát 
közgyűlés előterjeszteni köteles, még tovább is képviselő el
lenőrködjék üléseiben. S z e n t  k i r á l y !  M. ó  megtartatni kí
vánná ezen ellenőrködósi módot is: és tán mivel leginkább 
jogkérdések szükségeibe ezt, leghelyesebb volna a’ tiszti ü- 
gyészt ültetni oda, nehogy, mitől annyira félnek, a’ tanács 
absorbeálja a’municipiumot. (Helyesen!(B ü kkZs .  Ha már 
az ellenőrködést olly homeopathicai quantitasban nyújtjuk, 
legalább független elemet ruházzunk e’ szereppel föl. Szóló 
tisztelője a’ tisztiügyészeknek, de nem tartja őket olly függet
len eleműnek, minta’ képviselőt. —  (marad a’ szerkezet) P a 1 
J á n o s(Sopronym.) A’ 1 e h e t szó helyett k ö t e l e s  tegye
nek. — -És ezen módosítása a’ 96. §. elfogadtatott.97 Sból 
egyedül a’ k o r  m á n y z á s  iszó hagyatott ki. 98 .99 . 100.

SSok egy pár észrevétel mellett is épen hagyattak. 101.S. 
hol a’ tanács,ha olly tárgy fölött,melly kirekesztöleg a’ köz
gyűlést illetné—  eldöntő határzatot hozni akarna, ellene a’ 
képviselő felszólalni köteles —  mondatik, azon módosítással, 
„hanem  csupán előkészületi, hanem bár részben is eldöntő 
’sa’t. elfogadtatott. 102. §. A s z t a l o s  kérdező, mik azon 
különös fontosságú tárgyak, mellyeknek közgyűlés elé ter
jesztését elmulaszthatja a’ tanács? S z e n t k i r á l y i  M. Ha 
2000 üakkerlovat ellopnak, az ez iránti. E’ feleletnagy ne
vetést idézett elé; melly után a’ 103. §. észrevétel nélkül el
fogadtatott. Olv. 1 04 . § . Máj  1 á t h  (Nyitram.) Az eskütt- 
székek behozását kívánják küldőji a’ városokra nézve. M a d a- 
r á s z  L. (Somogy.) Küldőji is pártolják az esküttszékeket, 
és hamost az keresztül nem mehetne is, legalább e’ §hoz té
tetni kívánják, hogy városi törvényszékek csak addig álljanak 
igy, mig az esküttszékek behozatnának.— Másik kivánatuk az 
hogy az Ítélő bírák ne legyenek egyszersmind előadók, 
S z e n t k i r á l y i .  Ez utóbbit megyéje részéről is pártolni kö
teles, ’s azért leghelyesebb volna az előadásra megbízni a’ 
jegyzői hivatalt. (Eddig is úgy volt.) Egyébiránt szóló meg 
van győződve, miként e’ táblánál senki sincs, ki az eskütt
székeket behozni nem óhajtaná: de tudja mindenki azt is,hogy 
illy nehéz kérdést —  a’ városi rendezésnél az operatum hát
ráltatása nélkül megoldani nem lehet. Majd ha a’ eriminalis 
codex tárgyaltatik, az esküttszékek is organisálhatók lesznek. 
Mihelyt az eskütlszék ex professo tárgyaltatni fog,utasitása- 
és meggyőződésénél fogva is pártolandja, de most általa ne 
nehezítsük a’ városi kérdés mielőbbi megoldását. Ru t t k a y  
elnök: ügy hiszi, az esküttszéket nemcsak Nyitra és Somogy 
(Mindnyájan) óhajtják, de most azt per tangentem tárgyal
ni nem lehet, azért csak Somogy másik indítványa elfogadása 
iránt mondja ki a’ végzést. —  Olvas. 105. 106. 1 0 7 .1 0 8 . 
109. §§ok,változtatlanul elfogadtattak. 110. §, melly a’ vá
rosokra nézve a’ tárnoki széket alapítaná meg, némi ellen
szegülésre talált. T o l n a y  (Zala) Minden ezentuli bírásko
dást küldőji a’ bizodalom alapján kívánnak létesittetni csu
pán: azért míg a’ felsőbb törvényszékek általán rendeztet- 
nek —  a’ városok számára meghagyandó tárnoki székre bí
rákat maguk a’ városok választanak. Ma da r ász (Somogy) 
Küldőji egy véleményben vannak az elvre nézve Zalával, de 
egyenlőség tekintetéből a’ városok fölebbviteli törvényszé
kévé is csak a’ királyi táblát kívánják. As z t al o s. Szinte ezt 
sürgeti. Sz e n t k  i r ályi .  A’ múlt országgyűlési megállapo
dás szerint szinte a’ kir. tábla volna mindenkire egyenlőn 
fölebbviteli törvényszék: a’ választvány azonban hajolván a’ 
városi követek kívánságára, —  kik t. i. tudván a’ kir. tábla 
elhalmozottságát, féltek, hogy számukra nem lesz elég gyors 
az igazságszolgáltatás—  a’ tárnoki széket állandósitá a’ vá
rosok részére fölebbviteli törvényszékül. És ezt a’ rendeknek 
ügyeimébe ajánlja. K ö n i g (Fejérvár) Küldőji megnyugsza
nak a’ kir. táblában, csak hogy oda a’ városokból neveztes
senek ki bírák. J o a n n o v i c s  (Temesvár) Uj osztályt kíván 
a’ városok számára a’ kir.táblánál. Zo m b or c se v i cs(Sza- 
badka)Küldőji semmi kivételes fölebbviteli törvényszéket nem 
akarnak, —  a’törvényszékek ált ilányos rendezéséig a’ királyi 
táblával megelégszenek: azérta’l 10.§. kihagyását ’sa ’kér- 
dés elhalasztását kéri.—  Még néhány város a’ kir. táblát ui 
osztállyal, mellyhez a’ városokból is neveztessenek bírák 
Bá r t f a  még a’ városqkra nézve külön elnökkel is kívánták 
ugyan, —  de mások ismét a’ tárnoki szók m e l l e t t  nyi
latkoztak, nehogy a’ horvátországi városok megint a’ bá
ni táblához kívánkozzanak. Többen szavazatot sürgettek a’ 
múlt országgyűlési megállapodásra. S z e n t k i r á l y i .  E’kér- 
désben princípium nem rejlik.“ Bár miként nevezzük a’ fö
lebbviteli törvényszéket, igy mint jelenleg áll.“— a’ kérdés
ben elv nincsen.—  Szóló e’ rendezési munkában, hol elvről 
nincsen szó, örömest hajlik a’ városi követek kivánatára,mit 
ők óhajtanak,bár talán jobbat óhajt nekik, megadja.— Mostis 
hagyjuk meg nekik a’ tárnoki széket, ha ők jobban szeretik 
a’ királyi táblánál. El nök.  Elfogadják a’ szerkezetet, vagy 
a’ múlt országgyűlési megállapodást? A’ többség kivánatá- 
ra végzésül a’ múlt országgyűlési megállapodás mondatott 
ki. S z e n t k i r á l y i .  Leírásával most ne töltsük az időt, úgy 
is az egészet újra nyomatja majd. Olv. 111. 112. 113. 114.
1 15. 1 16. §§ minden észrevétel nélkül meghagyattak,a*117.
§ f) pontja miután másuvá tétetett, innen kimarad. S z 1 u h a. 
Az árva vagyonáról évenkint bizottság elé terjesztessék a’ 
számadás. S z e n t k i r á l y i .  KótSsalodább erről is van gon
doskodva a’ törvényben, csakhogy nem az árva-bizottság, 
melly olly emberekből álland, kik az árvák sorsát, vagyonát 
személyét szivükön hordozzák ugyan, de számokkal vesződni 
nem szeretnek, hanem a’ számvevő-hivatal vizsgálandjameg 
a’ számadásokat. —  Bü k k  Zs. Múlt országgyűlési megálla
podás nyomán kívánná, hogy az árvabizottság arra is ügyel
jen föl, miként kezelik az árva vagyonát a’ végrendeleti gyá
mok.— E’ módosítás a’§ a)pontja alá jő. P a c z o 1 a y.(Hont) 
Szé-p törvényeink vannak az árvákat illetőleg, és még istán 
sehol a’ világon roszszabb sorsa nincs az árváknak, mint ná
lunk. Ó jelenben is szigorúbb rendelkezést kíván, liogya’ bi-
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zottság, mihelyt valaki árvává lesz,8 nap alatt vagyonát szi
gorún öszszeirni,leltárt polgármester-vagy közgyűlésnek át
adni köteleztessék. (Maradt a’ szerkezet.) 1 18, §. C s a u s z. 
Az árva fekvő vagyona eladására nézve szükségelt htótanácsi 
megegyezés kisebb vagyonoknál magára az árvára káros,—  
mertmig az intézvény megérkezik, a’ jószág becse csökken
het, holott a’ föntartási költségek viszszás arányban szapo
rodnak: azért szóló elégnek tartaná a’ közgyűlés helybenha
gyását. Sz őn yey(Lőcse).Küldőji csak azt kívánják, hogy a’ 
helytartótanács 2 hónap alatt mulhatlanul feleljen. S á p y  
(Debreczen). Szinte közgyűlésre bízza az eladás iránti meg
egyezést. T ü r n b ö c k  (Buda). Az ezüst arany eladására 
nézve különös rendelkezést kíván, ugyszinte a’ pénzre i s , 
nehogy elsikkasztathassanak. K ub i c z a (Heves).Az ingat
lan vagyon eladása körüli intézkedés történjék a’ szerkezet 
szerint: de az árva drágaságai ném a’ tanács de a’ közgyű
lés helybenhagyásával adathassanak csak el.B a 1 o g h K. Kü- 
lönvéve sem közgyűlés sem tanács nem elég garantia, ha
nem mindkettő megegyezése kivántassék. R u 11 k a y elnök : 
a’ trencséni módosítást végzésül kimondja.— Olv. 119. §. 
B ü k k Zs. (Borsod). A’ gazdasági bizottság köréhez tar
tozzék c) alatt: ,,a’ közszükségekrekivántató szereknek és 
eszközöknekbeszerzése és világosságban tartása.“ Elfogad
tatott. Olv. 120. §• K á r o l y i  (Pestv.) Az 1715; 77nél 
fogva az adókivetésre, számadásra a’ városi nemesség is 
meghivatott: most e’ törvény töröltessék el. S z en t k i r á- 
1 y i. E’ törvényjavaslat végire teendő, mint a’ múlt ország- 
gyűlési megállapodás szerint is volt, hogy minden e’ czik- 
kelylyel ellenkező törvény ezennel megszüntettetik. Olv. 121. 
§. S z e n t k i r á l y i .  Emlékezetbe hozza, hogy a’ közgyűlé
sen minő tisztviselők bírjanak szavazatjoggal? e’ Snáldön- 
tendő el.— Némellyek csak a’ tiszti ügyészek és jegyzőknek 
nem akartak adni, hacsak bizonyos számra nemszorittatnak: 
azon fölvilágositásra azonban,hogy a’ tiszteletbeliek idenem 
értendők,és hogy a’ tisztviselő mind közbizodalom kifolyása, 
mint a’ képvisolő e’ §ban előszámlált minden tisztviselő sza
vazattal birand. Olv. 122. §. Marad. 123. §. melly szerint 
minden hivatalnok a’ levéltárnokot, orvosokat, sebészeket 
és mérnököket kivéve,kik egyszer választva örökösek,—  
időszakonkénti választás alá esik. J a g a s i c s  (Esztergám). 
Küldőji a’ tanács bíráskodó tagjait egyszer mindenkorra kí
vánják választatni. R e n g e y (Szeged). Mindnyáját időnként. 
M ar t i ny (Soprony v.) A’ kormányi törvényjavaslat ide vo
natkozó §át ajánlja. S z a k o 1 ez a, Győr  és S z a b a d k a  
városok mindnyáját időnként kívánják választatni. Luk á c s 
(Temes). Esztergamm. követével fog kezet. S á p y  (Debre
czen). Állandó törvényszéki bírákat kíván. K o r i c s (Zom- 
bor) a’ conversatiomiatt nem érthettük. S c h  n é  e (Heves). 
A’ levéltárnokra nézve átlátja, miért legyen örökös, mert 
hivatalához bizonyos ügyesség kell, mit nem könnyű másnak 
is hamarjában eltanulni: de hogy a’ város orvosa, sebésze, 
mérnöke miért lehetne többi collegáinál ügyesebb ? azért 
ezek időnkénti választásaid essenek. R ó n a y  (Csanád). 
Küldőji szerint a’bírák állandók legyenek: a’ többi tisztvise
lő pedig 6 eszt.reválasztassék. Ur b á n y i  (Temesv.) Előtte 
szolttal a’ 6 évre nézve egyetért, de úgy hogy minden tiszt
viselő választassék. G á b r y  (Abauj). Csanádot pártolja. 
A sz t á l o  s. Hevessel fog kezet. Bü k k  Zs. szinte úgy.—  
H á z m á n  (Buda). Mivel a’kérdést mintajánlá, az inspector 
elfogadására halasztani nem akarják: ő is időnkénti választást 
kíván a’ levéltárnokon kívül minden egyéb tisztviselőre. Sok
szor az emberiség kívánja, hogy az ügyetlen orvostól szaba
duljon a’ város; a’ mérnök pedig szinte olly ügyetlen lehet, 
hogy egy ivpapirost sem tudna fölmérni hibátlanul, azért 
tőle is szabadulni kell. P a c z o l a y .  Kis városokban időnkinti 
választás mellett orvost nem kapnak. A’ mérnök pedig bizo
nyos systema szerint dolgozván, az időnkinti választás mel
lett az uj egészen elrontaná a’ már megállapított systemát. 
(Marad). S z ő ny e y(Lőcse). A’ törvényszék tagjai örökösen 
választassanak, de felelősséggel tartozzanak. M a d a r á s z  
(Somogy). Mindannyian időnként választassanak. As z t a l os .  
Szinte, és szavazást sürget. B a b a r c z y .  Elsőben tehát a’ 
bírákra szavazzanak, mire a’ tisztviselők időszakonkénti vá
lasztása—  kivéve a’ levéltárnokot, városi orvosokat, sebé
szeket és mérnököket, kikegyszer megválasztva örökösek—  
határoztatolt el a’ 122— 123. §. szerkezete szerint 25 sza
vazattal 21 ellen. Ezzel az ülésnek vége szakadt.

Febr. 29én 35. o r  sz. ü l és a’ m. főrknél  nádor ő 
fens, elnöklete alatt; tárgy: második iizeneiea’ rkneka’ köz
teherviselés tárgyában,—  és a’ megyei kormányzás körében 
történt újabb intézkedések ügyében jan. 30án érkezett k. 
leirat folytán fölterjesztett rdi fölirási javaslat. Fölolvastatott 
a’ m. honosítás tárgyában készült főrdi válasz,—  ez kinyo
matni rendeltetvén, tárgyalás alá vétetett a’ kk. és rrknek a’ 
közös teherviselés iránti második üzenete. Gr. S z é c h  e n  A. 
Miután a’ rendek belé egyeztek, hogy utasítás nélkül kül
dessék ki az adó kérdését kidolgozandó választvány, nem bo
csátkozik annak taglalásábarvajjon helyesé azon az üzenet- 
benfölhozottindok, miszerint az országos pénztárt indirect

kútfőkre kell állapítani. Kimondaná a’ kk. és rknek,hogy üze
netük egyes részleteinek taglalását most mellőzve, ’s végel
határozásukat a’választvány jelentése után föntartva a’választ- 
vány kiküldésébe bejegyeznek. Gr. Pá l l  ffy J. Egyetértünk 
a’ rkkel a’ főelvben, ’s azért minden polémia kikerülése vé
gett a’ kiküldendő választvány névjegyzékét közöljük. Óc s 
ka y kass.püsp.Nem osztozik az előtte szólott nézetében,mivel 
azt a’ főrendek már úgy is kimondták, hogy végelhatározásu
kat e’ tárgy iránt fóntartják. Gr. T e l e k i :  Ha már kimondták 
a’ főrk egyszer: miért kívánja azt ismételni, ez fölösleg.Üzen- 
jék a’ m. főrk a’ mi tetszik, csak szükségtelen polémiára ne 
nyujtassék uj ok.Osztozik PállfTy J.nézeteiben.Gr. D esevvffy 
E. Osztozik abban, hogy a’ táblák közt polémia ne legyen,és 
valamint ezt, úgy azt is kívánja, hogya’rendek se polemizál
janak. Gr. Szócsen A. indítványát pártolja. Gr. Te l e k i  L. 
Tagadhatlan, hogy ezen tárgy fölött az elvekben megállapo
dásvan. Uj elvek feszegetósébe bocsátkozni nem akar.D e s -  
s ew íl’y E. Uj elveket nem állítok,végelhatározásukat a’fő rr. 
a’ dolog applicatiojánál föntartják. Gr. S z é eh en A: Ismétli 
indítványát— mi kevés szóváltás után ellogadtatvan n á d o r  
ő fens, a’ választványi tagok névsorát fölolvassa.

Ezután a’ fölirat vétetett tárgyalás alá. M a j t h é n y i A, 
liptói főisp. Előttünk azon ügy, melly számtalan keserű vitára 
adott alkalmat,melly az agitatiónak a ’ megyékben úgy, mint 
az országgyűlésen egyiránt anyagul szolgált. És most már 
azon stádiumon van, miszerint ennek sikeres megoldásától 
reméllhetni csak a’ jelen országgyűlés föladatinak szeren
csés megoldatását. A’mult közgyűlés óta a’ megyei kormány
zásban történt intézkedések számos megyének ébresztők föl 
aggodalmát,mit ő felsége saját ösztönéből kegy. kir. leiratá
val eloszlatni szándékozott.— A’tt. r. fölirásukban az intéz
kedésekben, mellyek a’ megyékben múlt országgyűlés óta 
történtek— a’tiszta szándékot elismerik, igazolják ezt legin
kább a’ fölirat azon sorai,hol mondatik: miszerint a’ rk ezen 
leiratot a’ korkérdések alkotványos iránybani megoldásá
nak zálogául tekintik,—  ezen kimondás által a’ fődolog nyer
ve van. Nem taglalja a’ rescriptumot,mit a’ rkpietassal fo
gadtak. Nem feszegeti,törvényes volt é az administratorok ki
nevezése, vagy sem? A’ szándék tisztaságáról a’ leirat bizo
nyossá teszi. Ha van az adminisztrátorok kinevezésében, mi 
aggodalmat szülhetne, mi kifogás alá eshetnék , tán egye
dül csak az: hogy olly megyékben is neveztettek főispán-he
lyettesek, mellyeknek törv. főispánjok van. De eziránti aggo
dalmat is eloszlatja a’ k. k. leirat annak ígéretével, miszerint 
a’főispánok méltóságaikba visszafognak helyeztetni— mihelyt 
a’ körülmények engedendik. A’ fölemelt fizetések is indokol- 
tatnak az által, hogy a’ főispánok dolgai megszaporittatván, 
—  a’ fizetést dolgaikkal arányba hozni —  ’s függetlenségük 
biztosítására kelle fölemelni. A’ fizetések meghatározásába 
a’ törvényhozás eddig sem bocsátkozott— és arról nemdis- 
ponál. Például a’nádori a’tárnoki fizetésekethozza föl, mely- 
lyekről a’ törvény csak annyit említ, hogy a’ fejedelemmeli 
egyezkedés által határoztatnak meg. Az instructiók ugyana
zok, miket Mária Ther. kiadott, csakhogy ott a’ catholica val
lás, itt pedig a’ morál terjesztése tétetik kötelességül. —  E - 
zeknek nyomán szóló indítványozza, hogy a’ rknek föliratát ő 
felségéhezfölterjesztetni kívánná, a’ t. rknek pedig egy vá
laszüzenetben kijelenteni: miszerinta’főrkneke’ tárgyban már 
egy alkalommal kimondott nézeteik nem változtak, a’ körül
mények azonban most tetemesen megváltoztatván ő felsége 
kir. leirata által, nemkülönben ezen ügy már olly türhetlen a- 
gitatióval kisértetvén, miszerint a’ főrk mind a’ mellett, hogy 
ezen ügynek legczélszerübb elintézhetését csak az úgyneve
zett adminisztrátori rendszer tüzetes tárgyalásától reményl- 
ték— fölhivatva érzik magokat ezen ügyet ez utón is fölterjesz
teni. Kimondatni kívánná azt is, miszerint a’ főrk hiszik, hogy 
a’ t. k. ésr. a’ főispán hatáskörét megszoritani ép úgy nem 
akarták, miként az újabb intézkedések a’ főispáni hatalomnak 
tágosabb kört nyitni szándékoztak. T i h a n y i  F. temesifőisp. 
Fölterjesztetni kívánja a’ föliratot, és miután úgy hiszi, hogy 
e’ dologban a’ nyugalom tökéletesen csak úgy lesz eszközöl
hető, ha a’ főispánok jogai törvény által lesznek körülírva, 
kívánja : hogy e’ tárgyban külön törvényről gondoskodjunk.

B u s á n  H. (Horvátország k.) Küldőji az adminisztrá
tori rendszerben sérelmet nem látnak. A’ liptói főispánt pár- 
t ólja. Gr. P á 1 ff y József. Közölte nézeteit a’ válaszfölirali vi
ták alkalmával. Nem ért egyet a’ rendekkel. A’ kormány min
den ígéretei mellett sérti a’ törvényt. A’ főispánok helyett 
kreishauptmanokat nevezett’s a’megyei autonómiát megcson
kította, a’ főispánokat hivatalaiktól kihallgaltallanul fosztotta 
m eg, ’s most e’ táblán bureaucratákkint ülnek. És miként 
lesz orvosolva ezen baj ? az által hogy a’ helytartótanács és 
kanczelláriai tanácsosok száma megszaporittatik. És ennek 
örülhetünk. A’ liptói főispán indokolásait mellőzve a’ fölira
tot egyszerűn fölterjesztetni kívánja. Gr . Pál f fy Móricz. Lip
tói főisp. nézeteit pártolja, és kéri a’ főrdket hogy további 
halogatás nélkül indítványa fogadtassák el.Gr. Z i c h y. Ha az 
országgyűlés elején jelen lehetett volna,főpohárnok ő exclja 
indítványát nem fogadta volna el. (Zajos éljen, minek csila-

pultával a’ szónok föltekint a’ karzatra e’ szavakkal „mégko
rán van“ ) nem fogadta volna el mert a’helyettesek kineve
zésében sérelmet nem lát. A’ fölirást nem ellenzi —  de a’ rr. 
a’föliratban kifejtett eszméiben nem osztozik.Gr. K á r o l y i  L. 
nyitrai főispán. Szerette volna ha a’ kk. ezen állítólagos sé
relmet részletesen tárgyalva küldötték volna ide.Szóló, mint 
practicus terjedelmesen mutogatja, hogy az adminisztrátori 
rendszer mennyire nem sérelmes. — Különben a’ liptói in
dítványhoz járul. B. W e n k h e i m .  Nem az a’ fő dolog, mit 
válaszoljunk a’ rdeknek, hanem hogy a’ fölirás ő felségéhez 
fölterjesztessék. Ámbár a’ fölirattal megelégedve nincs,nem 
gátolja azt, csakhogy a’ kölcsönös kibékülésre alkalom nyit
tassák, és azért kéri azokat is,kik vele együtt e’ föliratot nem 
egészen találják kielégítőnek —  hogy azt minden további ha
logatás nélkül fogadják el.Gr. T e le k i ! . .  Nincs egészen egy 
véleményben a’ rdkkel —  és azért a’ fölirást nem egészen 
pártolja. Többet kívánt —  kívánta volna egészen fölterjesz
tetni a’ rendszert,és igy a’ föliratot, csak mint minimumát 
fogadja el saját véleményének. A’ rrdek a’ kibékülés terére 
léptek, nem akarja őket gátolni, ’s ha csakugyan a’ közele
dést kívánjuk, ne tegyünk a’ válaszüzenetbe ollyat,mi a’ föli
rat elemezésébe bocsátkozik, ’s uj vitákra nyujta alkalmat. 
Z i c h y  Henr.liptói indítványhoz járul. V ay Lajos. Az üzene
tet fölterjesztetni kívánja, de olly nunciumot a’ rrkhez,melly 
újabb viták anyagául szolgálna nem kíván. Altalányosan mon
dassák ki,hogy a’ főrdk előbbeni nézeteikhez ragaszkodnak 
ugyan, de a’ föliratnak ez alkalommal fölterjesztését nem a- 
kadályozzák.Gr. T e l e k i  Domok. Mint azt előtte szólott, gr.
S z é c h e n nézeteit, b. W e n k h e i in Béla ő mltga kimen
té. Gr. E r d ő d y  S. Csak azt kívánná a’ válaszüzenetben ki
mondani, hogy a’ m. főrdek a’ t. kk. és rr. föliratát elfogadták. 
Gr. Rá day Gedeon. Kívánta hogy a’ rr. ezen tárgyat részle
tesen tárgyalták volna, ez nem történ t—  m osta’ kölcsönös 
közeledés és béke helyreállításául elfogadja a’ föliratot, és 
mivel uj polémiát előidézni nem kíván, liptói főispán indoko
lásait nem fogadhatja el. Gr. És z t é  r h á z y K .  gr. T e l e k i  
Lászlóval szavaz. G r . B a t t h y á n y  Lajos. A’ főrrdi táb lae- 
gyik része sincs megelégedve a’ fölirattal. Az egyik rész nem 
osztja a’ fölirat elveit; a’ másik nem táplál olly vérmes re
ményeket, hogy illyen fölirat által a’ dolgon segítve lesz. El 
lehetünk készülve— hogy legfölebb is az előbbeni leirathoz 
hasonló eredvényülog érkezni.Jóllehet a’ föliratot kielégítő
nek nem tartják, joggal követelhetik mégis elvbaráti a’ túl
oldalon levőktől,hogy nunciumi motívumaiktól álljanak el—  
különben az üzenet szerkezetének felolvasása alkalmakor csak 
czáfolgatásokba lesznek bocsátkozni kénytelenek. Gr. A 1- 
má s y  Móricz. A’ liptói indítványt pártolja. B. Máj t h ény  i 
liptói főisp. A’fölirat fölterjesztése iráni közös az egyetértés 
—  csak a’ válaszüzenetre nézve van eltérés. Inconsequentia 
nélkül elhallgatni azokat, miket motívumokul indítványozott, 
nem lehet, vleg kell emliteni,miszerint a’ főrdek a’ válaszü- 
zeneti tárgyalás alkalmakor kimondott határozatuktól elálla- 
nak, és igy szükségkép következik hogy ennek okait is meg
kell emliteni. — És ki tagadhatná ez okokat? lö r  A’ kir. le
irat 2 ) a’ pontencirozottagitatio, és végre hogy a’ főrr.dek 
azon hiedelemben vannak, miszerint a’ kk. és rr. a’ főispáni 
törvényes hatáskörét csonkitni nem kívánják. Annak kimon
dása hogy a’ főrdk kívánták volna a’ rendszer részletes tár
gyalását, indítványa lényegét nem képezi ’s ha kívánják el
áll. Kéri az ellenvéleményüeket, hogy most nyilatkozzanak, 
netán az üzenet hitelesítése alkalmával uj vitákba bonyolódja
nak. B. P e r é n y i  Zs. ugocsai főisp. Azok közé tartozik, kik 
az adminisztrátori rendszert sérelmesnek találják.Kivánta vol
na, hogy midőn a’ főrk el nem fogadták a’r. válaszföliratát—  
tüstint a’sérelem tárgyalásába ereszkedtek volna. Addig nem 
lesz nyugalom,mig ezenügy törvényleg ki nem egyenlittetik 
rézs marad mindig azok számárakik a’ határozatlanul befe
jezett ügygyei visszaélni akarnak. A’ rknek adandó válaszü
zenetbe azon motívumokat, mikép a’ liptói főispán betétetni 
nem kívánja. Egész általányosságban kívánja az üzenetben ki
mondani, hogya’frk ámbár előbbi nézeteikhez ragaszkodnak 
de az azóta kifejlett körülményeknél fogva a’ fölirási javaslat 
fölterjesztésébe bejegyeznek. B, VayM.  koronaőr. Ha szo
ros következetesség ösvényén akarnamaradni gr.Teleki Lász
lóval kezet fogva a’ t, rknek ezen föliratára újra azt felelné, 
mit a ’ m. főrk a’ válaszfölirati viták alkalmával e’tárgyra néz
ve a’ t. k. és rrnek válaszoltak, És ha csak egy lesz is a ’ m. 
főrk közül, ki a’ körülmények figyelembe vételével ezen meg
győződésemből eredett nézetimet helyesnek találandja— szi
lárdul mellette leszek. De ha a’ körülmények figyelembevé
tele után a’ mélt. főrk ezt tanácsosnak ne találják —  és a’ rdi 
fülterjeszteni kívánják, úgy leheílen el nem fogadni liptói fő
isp. ő méltga indítványát, hacsak szemlátomást a’követke
zetlenség vádjába önkint belé menni nem akarunk. Nem akar 
a’ liptói főispán többet mint: megemlíteni,miszerint jobb sze
rettük volna, ha a’ t. rk ezen kérdést részletes tárgyalása u - 
tán terjesztik ide — megemlittetni azt, miért hogy a’ főrk a’rdi 
fölirat fölterjesztéséta’ nélkül, hogy részleteibe bocsátkoz- 

• nának, most ez alkalommal fölterjesztik. És ki fogja tagadni
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miszerint előbbeni határozatunk ellenére is, nem tanácsos,nem 
okszerűé eljárásunk akkor, midőn ezen ügyet a’ kibékülés ös
vényére vinni ez utón is törekszünk. Nem oké a’kir. leirat? 
Nem ok é e’végre ezen kérdés érdekében terjesztett ’s ide is 
elhozott agitatío, melly az országgyűlés folyamában mindig 
gátul emelkedik— ki fogja ezttagadni?Ki kell végre monda
ni azt is, miszerint a’ főrk bizton hiszik, hogy a’ t. k. és rk a’ 
főispánok jogainak megcsonkítását nem kívánják, és ezt ki
mondani a’megyei autonómia érdekében— mellyrőlittszó van
—  szükséges. A’ főispánok jogairól van itt szó— a’ főispán! 
hivatal forog itt kérdésben,mellyet sikeresen megoldani mind
nyájunknak érdeke kívánja. Gr. K á r o ly i Gy. Ugocsa főisp. 
indítványát pártolja. Gr. Cz i r  áky  J.Polgári kötelességének 
tartja ezen viszályos ügyben a’ kibékülés lobogóját kitűzni. 
Mély hódolattal fogadta a’ k. kir. leiratot, de aggodalmai el
oszlatva nincsenek. A’ nunciumra nézve legnagyobb álta
lányosságot kíván, mert midőn a’ kibékülést óhajtja— uj vitát 
uj békétlenségetvinnia’rr.közénemkivánhat.Ugocsát pártolja. 
D e s s ew ffy Emil. Mindnyájan a’ conciliatio terén vagyunk,
—  a’ fő elvre megegyezünk, és azok,kik a’ formára nézve ve
lünk egy értelemben nincsenek,méltóztassanak meggondolni, 
honnan jött a’ reconciliatio,— ez tőlünk jött, ’s azért a’ for- 
máranézve a’ túlsó oldalon levőknek engedni kellene. Liptót 
pártolja, N a d o r őfens.Azt lehetne már kérdezni:megegyez
nek é a’ m.főrk a’ kor. őr előterjesztésében?!} a t t h y á n y  L. 
Csak akkor egyezhetünk belé,ha az üzenet előttünk leend,mert 
tagadhatlan, hogy ha valahol,itt áll az: forma dat esserei. B. 
V a y M. A’ szerkezetet bizonyos elvekre kell alapítani ■—  a- 
zért a’ főelvek tisztába hozatalát most sürgeti,és nem akkor, 
midőn az üzenet a’ hitelesítésnél van —  mert akkor az elvek 
uj vitatását megengedni nem lehet. Gr. T e 1 e k 1L. Csak az 
ne menjen belé, hogy az adminisztrátori rendszer a’ főispáni 
hatáskörön túl nem terjeszkedett, mert ha ezt kimondani kí
vánják, úgy kívánnia kell, hogy ezen ügy tüzetes tárgyalás alá 
vétessék. Némellyek szavazást mások az indítvány elfogadá
sát sürgetik.— Mire gr. Széchen Antal az általa módosított, ’s 
az ugocsai indítvány elfogadása által némikép változottliptói 
indítványnak ismétlésére fölhivatván, előadja, miszerint a’ t.
k. ésrk kijelentené: hogy a’ m. főrk ezen kérdés részletestár
gyalását legczélszerübbnek hitték a’ dolog teljes kiegyenlí
tésére, elősorolnáa’ liptói három indokot— ’s végre kimon
daná, hogy a’ dolog érdemére nézve szükség esetében néze
teiknek kifejtését maguknak föntartják. N á d o r ő fens, a’ ha
tározatot ez értelemben kimondván az ülés eloszlott.

A’ mostani politikai események következtében azon hir ter
jesztetett el, mintha a’ bankjegyeknek teljes névszerinti értékben 
ezüstpénzzé fölváltatását az áthozó mindenkori kívánságára a’ 
nemzeti (ausztriai) banknál nem eszközlenék azonnal. Ezen hir 
valótlansága ’s helytelensége felől mindenki maga győződhetik 
meg, miután megegyezőleg a’ legfelsőbb helyről eredt bank
szabályok 15. §sza rendeletével, azausztr. nemzeti bank váltó
pénztárainál, a’bankjegyek fölcseréltetése bankszerü ezüstpénz
zel, mindenkori kívánságra, úgy mint eddigelő, szakadatlanul a- 
zonnal történik. A’ bankigazgatóság úgy hiszi, mikép ama hirt 
’s az általa támaszthatott aggodalmakat nem hiúsíthatja meg 
jobban, mintha az ausztr. nemzeti bank febr. 29kei (1848.) állá
sát ezennel köztudomásra juttatja.

Állása az ausztr. nemzeti banknak febr. 29kén J848- 
Tevőleges: bankszerülegveretett ezüstpénz: 65.058,351 

ft. 83/4 kr., leszámítolt öszszegek a’ tárczában (megszűnők 5 és 
és 95 nap közt): 86,295,505 ft. 54 kr., letéti zálogok előlegezé
sek mellett, viszszafizetendők legfölebb 90 nap alatt: 12,602,500 
ft., jelzálogos státusadósság: 81,387,264 ft. 233Akr., biztosított 
kölcsön Magyarország (Budapest) számára: 1,081,809 ft. 45 
kr. Öszszesen: 246,425,431 ft. 112A kr. Szenvedőleges bank
jegyforgalom: 214,146,440 ft., folyó számadási fizetések:
1,906,391 ft. 1 1 ^  kr., banktőke 50,621 részvényben az eredeti 
(600 pftnyi betétei szerint egy részvény fejében): 30,372,600. 
Öszszesen, 246,425,431 ft. 11-/4 kr. — B é c s , mart. 5. 1848. 
Báró L e der e r Károly bankkormányzó. Ns. Co i t h  Keresztély 
Henrik bankigazgató.“

K Ü L F Ö L D .
FRANCZIAORSZÁG. Két érdekes jelenet a ’ legutóbbi

franczia forradalombóha’ megbuktatott k. család elutazta ’s a’ 
franczia respublica kikiáltatása. Előbbit illetőleg egy szem
tanú irja, miként febr. 24kén délutáni l óra tájban a’ tüile- 
riák palotájából egy csapat lovas nemzetőr vonult kifelé, 
csendre ’s kímélésre intve a’ köröttei népséget. Csakhamar 
e’ szavak hangzottak: „milly nagy szerencsétlenség!“ ’s lát
ható vala, —  mikép Lajos Fülöp a’ királynő balkarjába fo
gódzkodva, mintha támaszkodni akarna, a’ lovasok közt a’ 
tüileriák kapuján kilép, mintegy 30 különféle egyenruhás sze
mélytől kisértetve. A’ királynő szilárdul lépdelt ’s félig bi
zalmas, félig haragos tekintetet vete ide ’s tova. A’ király fe
kete kaputot viselt rendjelek nélkül ’s egy közönséges kerek 
kalapot.A’királynő mély gyászba volt öltözve.Állitólag a’ kö
vetkamrába valának menendőka’ lemondási oklevél letéte
le végett. Hallani lehetett e’ kiáltásokat: éljen a’ reform! él
jen Francziaország.’s egy két ajakról e’ szavakat is: éljen a’ 
király! A’ menet alig érkezett az obeliszkhez, midőn a’ király 
’s egész környezete hirtelen megállt, ’s nem tudaték, miért. 
Pillanat alatt egy nagy néptömeg gyalog és lóháton környe- 
zé őket.LajosFülöpzavarodottnaklátszék,a’hely is,mellyen ál
lott,rejtélyesen hatott reá. Kevés lépésnyire t. i. tőle XVI. La
jos fejeztetett le.— Lajos Fülöp gyorsan megfordult,kalapját 
magasra emelé ’s néhány szót monda, mellyeket azonban a’ 
nagy lárma közt nem lehetett megérteni. A’ királynő, férje 
karját magáéban nem érezvén, igen sebesen megfordult’s 
hasonlag szólt valamit, de mit a’ jelenet leirója (Maurice K. 
a’ Courrier des spectacles kiadója) szinte nem értett. Ekkor 
Maurice kiálta feléje: „asszonyom, ne féljen, haladjon csak to
vább, a’ sorok megnyílnak ön előtt.“  De a’ királynő, tán bal
ra magyarázván félelmében a’ szándokot, viszszalöké a’ felé 
nyújtott kezet ’s ingerült hangon szóla: „hagyjon engem!“ A’ 
király karját fogá meg ’s mind ketten két egyfogatu fekete 
kocsinak tartottak. Az elsőben két gyermek ült. A’ k i r á l y  
’s k i r á l y n ő  beültek, a’ gyermekek kíváncsian néztek a’ 
kocsiablakon át a’ néptömegre.—  A’ kocsis erősen ostorozá 
a’ lovat ’s a ’ kocsi sebesen robogott el, körülvétetve nemzet
őrök, könnyülovasok ’s vasasoktól. A’ másik kocsi, mellyben 
két nő ült,hasonló vágtatással követé az előbbit a’Szajna hosz- 
szában St. Cloud felé, mintegy 200 főnyilovas által kisértet
ve. A’ népsokaság kiáltozá: „szöknek, szöknek!“ Errejelen- 
té Cremieux a’kamrában, hogy a’ királyi családot elkísérte lé- 
gyér.—A’respublica ünnepélyes kiáltatása a’juliusi oszlopnál 
vasárnap febr. 27énmentvéghez. Két órakor indult a’ menet 
az ideigl. kormány tanácsterméből. Elől egy osztály nemzet
őrség lóháton a’ vezérkariskola növendékei, aztán egy ezred 
nemzetőrség vegyest polgárokkal, kiknek fegyverzetűk ’s vi
seletűk élő tanúja volt a’ véghezvitt forradalomnak, a’száza- 
dok közt az öszszes tanodák növendékei, aztán a’ kormányta
gok fekete kaputban, háromszinü övvel ’s vörös szalaggala’ 
gomblyukban.Követték őket a’ pénz-, hadügyi, kereskedelmi, 
közoktatási miniszterek ’s a’ posták főigazgatója, kiket ösz
szesen zajos éljenzés fogadott.A’st.cyri tisztek lépdelnek köz
vetlenül utánok’s ezeket egy osztály polytechnicai növendék 
kivont karddal követé. Végtelen sokaságu nép dörgő hangon 
kiáltva: éljen a’ respublica! képezéa’ menet végét.A’törlesz- 
tő ’s fölebbezési szék tagai, Bedeau tábornok száraz földi ’s 
tengerészeti hadtisztek’s megyei hivatalnokok egyenesen a’ 
bastilletérre mentek, hol a’ júliusi oszlop köré, mellynek tete
je háromszinben ragyogott, tolonga mindenki. Az oszlop tal
apzatát az ideigl. kormánytagok íoglalák el egy sorban, a’ 
zenekara’ marseillaisetjátszá. ’s a’ zászlók előttök tűzettek 
föl. Arago volt az első ünnep-szónok, mire hatalmas hangja 
is képesíti őt. A’ dobok peregtek ’s Arago jelenté az öszsze- 
gyült népnek,mikép az ideigl.kormány kötelességévé tette a’ 
respublica kikiáltatását a’hős párizsi nép előtt, melly szabad 
szózatával e’ kormányformát már is elfogadá. „Még ugyan 
hijányzik az egészFrancziaország helybenhagyása,de reméll- 
jük, hogy meg fogjaerősitni kivánságáta’párizsi népnek,melly 
újabb példáját adá bátorsága, hatalma ’s mérsékletének. Kí
vánja hazájának’s a’világnak megmutatni, miszerint nemcsak

ösztöne van jogaihoz, hanem belátása ’s meggondoltsága is. 
Büszkén mutathatjafel Francziaország a’párizsi népet, mint e- 
gyikjogcziméta’büszkeségre.Ugy látszik egy rosztevő király
házat legutálatosb feledésbe dönte, hogy csak nagy érdekek
kel,mik minden nép érdekei,foglalkozzék, és halhatatlan el
vekkel, mik rá nézve a’ politika’s emberiség erkölcsi törvé
nyei legyenek. Polgárok ismételjétek velem e’ népszerű ki
áltást: éljen a’ respublica! Az ideigl. kormánytagok levették 
fövegeiket,a’ zászlók meghajlottak’s dobpergés éstrombi- 
taharsogás közt ezer meg ezer torokból hangzott a’ lelkesült 
kiáltás. Ekkor az ősz tanácselnök Dupont (de l’Eure) emelke
dők ’s köszönetét mondott a’ párizsi népségnek a’ kivitt győ
zelmére „polgárok! a’ respublica ideigl. kormánya örömmel 
’s buzgón használja a’ párizsi nemzetőrség első öszszegyüle- 
kezését, hálát adván neki azon végtelen szolgálatokért, mely- 
lyeketaz a’ lefolyt nagy körülmények közepeit a’ hazának tett. 
Számottartunk mindenkor hazaüui közremunkálástokra,a’res
publica kormányánakerősitéseül,mellyet(respublicát)a’fran- 
czia nép önvére árán küzdött ki, a’ t á r s a da 1 m i r en d- 
f e n t a r t á s  ’s öszszes szabadságink megerősítése végett“ . 
Midőn Arago hozzátevé; „polgárok, ezek nyolczvan évei egy 
tiszta hazafiui életnek, mellyek hozzánk szólanak,“ minden 
oldalról: igen igen, éljen Dupont (de l’Eure)—  ’s ez viszon- 
zá: éljen a’ respublica, melly kiáltás több perczig nagy lelke— 
sültséggel folytattatott. Végre még Cremieux szólt, emlékez
vén a’ júliusi küzdőkről, kiknek nevei az oszlopba vésetvék. 
„Ezen nap, úgymond, vigasztalja meg tizennyolcz év óta szo- 
morkodó leikeiteket. Senki nem ragadhatja el ezentúl a’nép- 
től hódítása gyümölcseit. A’ resp. kormány a’ néptől ered ’s 
a’ népre támaszkodik. Valamennyi osztálykülönbség eltűnik 
az egyenlőség előtt, minden villongás lecsilapul ’s megszű
nik e’ szent testvérszeretet előtt, melly ugyanazon hazagyer
mekeit ugyanazon család gyermekivé ’s a’ népeket szövetsé
gesekké teszi.“ —  Ekkor Courtais tábornok, parancsnoka a’ 
nemzetőrségnek, ezt az ideigl. kormány előtt léptető el, de a’ 
sokaság keresztül törte a’ sorokat ’s velők vonult el. Az első 
’s második ezred ellépletése majd egy óráig tartott. Ennél
fogva a’ kormánytagok magok is indulásnak eredtek, a’ bou- 
levardokon felállított ezredek éhre menendők. Ezünnepélyrőli 
tudósítását a’ Moniteur köv. szavakkal rekeszti b e : „méltó 
büszkeséggel mondhatjuk: ezen kormány, ollyatén néperőre 
támaszkodva, leghatalmasb leend a’ kormányok közt. Szol
gálván Francziaországnak,szolgálni fog Európa öszszes nem
zeteinek. A’ párizsi nép uj korszakot nyitott. A’ fr. respublica 
hazánkat rendeltetése dicső pályájára vezetendi. Kezébe ad
ja ismét a’ haladás kezdeményjogát. Segítségére lesz az idő
nek ’s azon eszméknek,mellyeket az ó szárazföld egyesült sta
tusai lassan lassan előkészitnek.“

A’respublica feltartóztathatlanul halad elő kifejlődésé
ben. A’ kormány állandó kormánybizottságot alakított a’mun- 
kások számára, mellynek elnöke Louis Blanc, alelnöke Albert, 
ki magát ouvrier-nek (munkásnak) irja. E’ bizottság különö
sen csak a’ munkások viszonyaival foglalkozandik’s tanács
kozásiban munkások fognak részt venni. A’ megyékbe ’s ten
geri kikötőkbe követeket küldött a’ kormány, a’ szükséges 
változtatások tételére. Cormenin statustan. alelnökké nevez
tetett. Számos intézet respubl. nevet nyer, a’ királyiakat nem
zeti czimüekre változtatják által. Lamartine hivatalosan je
lenté a’ diplomata testületnek külügyi miniszterré nevezte- 
tését ’s az uj kormányalakulást azon megjegyzéssel, miszerint 
remélli, hogy a’ követek megmaradnak állomásaikon ’s a’ba- 
rátságos viszonyok az idegen hatalmak ’s franczia resp. közt 
tovább is fen fognak állani. — Hivatalos közlekedésben még 
csak az amerikai miniszter ’s az argentini resp. és uruguayi 
követek állottak vele, de számot tartottak Anglia minél ha- 
marábbi elismerésére is. Normanby lord legalább biztositá 
Lamartine urat, mikép Anglia semmi akadályt nem szándék
szik az ideigl. kormány útjába gördíteni. (Folyt.)

Dunavizállás: Budán, mart. 9kén: 8 ' l"  3'" az 0 fölött.

31ik szám.
73. sz. Árverési hirdetvény.

Á főméltóságu magy. kir. udv. kamara ren
deléséből ezennel közhírré tétet k: hogy boldo
gult hgKopácsyJózsef ország prímásának hátra
hagyott tömegéhez tartozó többféle ingó vágyó-

é r t e s í t ő . 1848-
pénzek, f. e. martius 27kén (huszonhetedig és 
következő napokon;

Nemkülönben hordó borok de hordók nél
kül és üvegekben f e. április 3án (harmadikán) 
és következő napokon szokott reggeli és délu-

nok, úgymint: porczellán, finom, és közönséges táni órákban az esztergami primási fénylakban 
asztali ruhák, szőnyegek továbbá arany rámáju tartandó nyilványos árverés utján a’legtöbbet i- 
tükrök, függő lámpák, képek, városi és utazó- gérőknek azonnali készpénzbeli fizetés mellett 
hmtók, lószerszámok, á ló órák, régi és emlék-1 el fognak adatni. 4 -  3

H i r d e t v é n y .. ( rására nemkülönben: a’ fizelésöszszeggel fölérő
A rónaszéki sobanya-hivatalnal a’bánya- cautio letétele kötelezettséggel öszszekötve van, 

iszti állomás P r i k  Káioly halála által megű- folyamodványaikat legfölebb f. évi mart. 26káig 
riilvén, ezen állomást elnyerni kívánók, mellyel (huszonhatodikáig)a’ mármarosi kir. kincstári 
300 pfrt évi jövedelem, 10 köb öl tűzifa, i'/> igazgatóságnál nyújtsák b e , ’s egyszersmind a’ 
mázsa sójárulék, szabad szállás élvezete, 24 p. selmeczi kir. bánya-academiánál jó előmene- 
rnérő t. búzának pgő 1 lt. 45 kr. szabott aroni tellel végzett bányászati tudomány, ’s a’ cautio 
megváltása és 36 font fagygyu a’ bányák bejá- letételt tehetségről magukat igazolják. 1—3

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y .  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 4 5 3 .  szám.

f  A’József nádor nemzeti képcsarnok — alakitó egyesület igazgató választva“ 
nya meghagyásából jelentetik, hogy ezen intézet keletkeztének három első éveiben, azaz 1845től 
kezdve 1847. december 3 lig j ö v e d e l m e i ,  és pedig részvényekben 10,009 fi., adományok
ban 1358 ft 18 kr. tőkésített Öszszegek után befolyt kamatokban 512 fi 44 kr. öszszesen tehát 
11 871 ft 2 krra terjedtek ezüst pénzben. K ö l t s é g e i  ellenben a’ nevezett három év alatt kö
vetkezők voltak: dicsőült József cs. kir. főherczeg ’s nádorispán életnagyságu képe festéséért a’ 
festőművésznek 900 lt., a’ képrámaért 280 ft., a’ kép talapzatáért 65 fi; titoknok, Írnok és szolga 
díja 835 ft., nyomtatási, könyvkötői költségek ’s írószerekért 46 ft., posta-költség 65 ft 50 kr. kü
lönféle kiadásokra 159 ft 58 kr. öszszesen 2351 fi 48 kr. melly öszszeg levonatván a’ jövedelem
ből, maradt az intézet pénzbirtoka 9519 fi 14 kr. pengőben. ^

Közli M á t r ay G á b o r  egyesületi titoknok.

fNéhaüdősb Schedius Lajos, k. tanácsos és k. egyetemi tanárnak hátrahagyott, több e- 
zer különféle tudományi! munkából álló könyvtára az örökösek kivánatához képest f. észt. már- 
tius húszadikán Pesten, váczi-utczában 14d. sz. a. ház 2ik emeletében közárverés utján készpénz
fizetés mellett el fog adatni. Á  könyvek jegyzéke Eggenberger és fia könyvárusságában meg
tekinthető.—Ugyanaz alkalommal többnemü szobabútorok, tükrök, órák, ruhák ’s effélék szinte 
árverezendők lesznek. 3—3



Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden ízben egyegy ivén. Előfizethetni helyben a’ szer
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kíván

taié példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

észt. april Íjétül junius végéig1 terjedő évnegyedes folyamára testvériapjainknak előfizethetni Budapesten borí
ték nélkül: 2 fr. 401u\, postán borítékosán hetenként 2szeri küldéssel: 3 fr.40 k ihetenként  4szeri küldéssel 4 fr. pp. Pes
ten uri-utcza 453d. sz. Trattner-Károlyi ház első emeletén bárminő biztos alkalom vagy szorgalomkocsi által.

' A  Jelenkor és Társalkodó szerkesztősége.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Kinevezések és előlép
tetések. O r s z á g g y ű l é s :  kerületi tanácskozások a’ városrendezési 
munkálat fölött; fölirási indítvány és javaslat a’ bankjegyek és f e 1 e 1 ő s 
k o r mán y érdekében. T ö r v é n y h a t ó s á g o k :  Zemplénmegye 
és sárospataki tisztujitás.)

Kü l f ö l d .  (Francziaország. Anglia, Németország.)
Értesí t ő.

MAGYARORSZÁG és ERDELY.
Ő cs. ’s ap. kir. fels. S p é c z Rudolf orvostanárt ’s a’ cs. 

kir. theréziai nemesi főneveidében vég) tudomány-tanítót csász. 
kir. tanácsos ezimmel diszesiteni legkegy. méltóztatott.

A’ nin. m. kir. udv. kamra a’ pesti aüczadnál Z a wo d s z k y  
Lőrincz ideiglenes első raktárnok-segédet ideiglenes 4dik rak- 
tárnokká’s az ekép megörült ideiglenes raktárnok segédi hiva
talra II á g y ú s  György azon 30czadnáli gyakornokot;továbbáa’ 
győri kir.sóhivatalnál ürességbe jött irnoktisztségre M ü n zb er- 
g e r  Ferencz kebelbeli lajstromzót saját kérelmére 5 nemkülön
ben a’ megürült szklenói sebészi állomásra R o m b a u e r  Lajos 
zsarnoviczai bányakamrai sebészt, és a’ b r e z  n ói bányakam
rai sebészségre P a i z Károlyt érdemesítő ’s végre a’ lubochnai 
hámorsáfárság ideiglenes ellátására S z o l c s á n y i  János ottani 
gyakornok bízatott meg, — M o l n á r  István sz. mihályi kamrai 
kasznár hasonló minőségben Dentára tétetett át saját kérelmé
re. — L iszy János eszéki sóárnok febr. 17enmeghalálozott.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
Febr. 29én 66dik kerül.ülés; elnökök: Babarczy A.ésRutt- 

kayJ. Csongrád és Zőlyomm. követei; j egyző:  Szentkirályi M. 
t á r gy:  városi ügy. K os suth.  A’méltóságos főrendek néhány 
nap múlva megint munka nélkül maradnak, ha a’ városi ügy fél
ben nem szakasztatik,hogy más is kerülhessen tárgyalás alá. Ép 
ezért kéri a’rendeket, hogy a’ városi ügyet félre téve, határozza
nak napot az örökváltság fölvételére.—Az indítvány közhelyes
léssel fogadtatott és az örökváltság mielőbb tárgyaltatni elhatá
roztatott. B e r n á t h(Ung).A’ horvát ügyben működő választ- 
vány munkálatát befejezvén, kéri a’rendeket, hatalmaznák föl a’ 
választványt,hogy a’ munkálat.mielőtt fölolvastatnék, kinyomat
hassa. S z e n t k i r á l y  iM. Az eddigi gyakorlatra hivatkozva, 
valamint a’ dictatura csak fölolvasás utáni határozat következté
ben történhetett meg, úgy a’ nyomtatás is , melly amazt pótolja 
jelenleg, csak fölolvasás után mehet véghez. Ezután a’ tábla na
pi rendre térvén át, kerületi jegyző dictálja a’ nyomtatásból ki
maradt 95. §t. ,,A’ tanácsülésben határozat- hozatalra az el
nökön kiéül legalább négy tanácsbeli és egy jegyző jelenléte 
szükségesé- A’ 121. §nál módosítást kíván, mert szerinte ano
mália volna, hogy a’ közgyűlésen részben örökös, részben vá
lasztás alá eső tisztviselők bírjanak szavazattal, azért a’ tiszti or
vosok, sebészek, mérnökök,levéltárnok,minthogy egyszermeg- 
választva örökösek,a’ közgyűlésből kizárandók. Élfogadtatott.— 
Makay (Krassó) inditványozá, hogy a’ fő-és közbirák, minta’ 
városban tekintélyes emberek, a’ közgyűlésen szavazattal bírja
nak. S z e n t k i r á l y  i.A’szavazati jog nem a’ tekintélytől függ, 
mert különben a’ városban tartózkodó méltóságokat is elkelle
ne látni e’ joggal. A’ bírónak nem a’ politika föladata ’s ezért tar
tandók távol a’közgyűléstől. (Közhelyeslés). S 0 m si c s. Kerü
leti jegyző ur nézeteit helyesli, hogy a’ bírák politikába ne avat
kozzanak. De másrészről kívánja, hogy a’birói fiiggetlenségmiatt 
a’ bírák egyszer megválasztva örökösek legyenek. B ó n i s. Ép 
a’birói függetlenség tekintetéből, minden egyéb motívum nél
kül ajánlja, hogy a’ bírák választás alá essenek. M a d a r á s z  L. 
(Somogy). A’biró alólról nem függhet, mert a’ választók többet 
nem adhatnak neki, de fölülről mindig függésben marad, miu
tán promotióra reménye lehet. Ennek elkerülése miatt időn
kénti választást kíván. B a b a r c z y  elnök szavazásra véli bocsá- 
tandónak a’ kérdést. Mire a’ tábla reáállván az örökös bíróság 
mellett csak 14 szavazat emelkedett u. m. Győr, Baranya, Esz
tergám, Árva, Turócz, Pozsega, Verőcze, Szerém, Csongrád, 
Csanád, Temes, Torontál, Krassó és Horvátországé. Bars, Sá
ros és Szatmár nem voltak jelen. Eszerint a’ szerkezet megha
gyatott. Szavazás közben nyilatkoztak: Ko s s u t h .  A’ bírói hi
vatal mindig csak a’ közbizodalom kifolyása lehet. Tapasztalás
ból tudjuk, hogy ki megérdemli, párttusák között is kivija a’köz- 
bizodalmat: és nem is igazságos ítéleteik de a’ politikai feleke- 
zetesség miatt veszték el a’ bírák a’ közbizodalmát.A’ bírói hiva
talnak száz olly gyönge oldala van, mellyek mellett ha illy egyed 
a’ bíróságban végig megmarad,veszedelmessé válik az igazság
kiszolgáltatásra nézve. Ezért választás alá kell esni a’ bírónak, 
nehogy örökös lévén a’ promotio miatt veszedelmessé válhassék. 
BükkZs.  (Borsod). Az egyszeri választás nem biztosit, mert 
belophatja valaki egyszer magát a’ közbizodalomba, min aztán 
az illy megválasztott maga is jót nevet. As z t a l os .  Másutt a’ 
felsőbb kinevezésben fekszik a’ függetlenség garantiája, nálunk 
mindez megfordítva lévén, időnkénti választást kíván. J 0 z i p 0-  
vics. Az állandó biró nem jó, mint ez Zágráb városában is leg
közelebb bebizonyult, azért a’ szerkezet mellett marad. 124. §■ 
marad. 125. §nál M aj 1 á th  (Nyitra) a’ megválasztandó tisztvi
selőtől megkívánják küldőji, hogy magyarul tudjon. Ez akkorra 
halasztatott, ha majd a’ 213. §nál a’ tisztviselői qualificatiók for
dulnak elé. 126. §. Z 0 m h 0 r c s e v i c s. E’ §t küldőji kiha
gyatni kívánják, mert azon helyzetbejöhetne a’ város, hogy

nem akarván a’ domesticát nyugdijak fizetésével terhelni, kény- 
telenségből az eddigi tisztviselőket újra megválasztanák.!) ón i s. 
Szabadka követével egy értelemben van. Nem lehet nagyszerű 
javításnál legyezgetni a’ magányérdekeket. E’ §nál fogva pe
dig a’ közbizodalmát nem érdemlők megjutalmaztatnának; olly 
városban pedig, mintsem hogy sinecurákat fizessenek, inkább 
újra választanák őket. l l o l i u s  (Arad). Szinte ez értelemben 
nyilatkozott, egyszersmind siettetés tekintetéből szavazást sür
getett.--A’szerkezet egy szótöbbséggel meghagyatott; a’sza
badkai indítványra következők szavaztak: Abauj, Zemplén, Ung, 
Szabolcs, Szepes, Görnör, Borsod, Bereg,Torna, Ugocss,Bihar, 
Mármaros, Békés, Csanád, Arad, Pozsony, Vas, Nógrád, Zala, 
Liptó, Somogy, Zólyom és Bács.—Bars, Sáros és Szatmár nem 
voltak jelen. B ón is (Szabolcs). Jövőre illy szavazás kikerülése 
tekintetéből, megkívánja ludakoztatnűmiért nincsenek Bars kö
vetei m ir hetek óta itten. Jus t  h. Erről szigorun kell rendelkez
ni A’kerületi elnökség szólítsa fel személynök ő méltóságát, 
mi történt Bars követeivel, ő adotté elmenetelökre engedelmet 
vagy sem. B a b a r c z y .  Tudomást szerzend az elnökség.B ü k k. 
Szerinte senki nem adhat engedelmet az elmenetelre, ’s ne is 
igy kérdezzék a’ személynököt, mert ő az ülésektől senkit sem 
dispenzálhat. Jus t h.  Igaza van Borsod követének, de törvé
nyeink szerint az elmenetelt a’ személynöknél be Kell jelenteni, és 
hátha ő dispenzálta az illetőket, erről is kell tudomást szerzeni. 
S 0 m s i cs- A’ kerületi elnökség tudakozza meg, M 0 c s 0 ny i 
(Torontál). A’ kerületi ülés nem rendelkezhetik erről, mert ez 
csak előkészítő tanácskozás lévén, itten mindenki megjelenni 
nem tartozik. Azértmaradjon csendben a’ dolog egész az orszá
gos ülésig. B 6 ni s. Csodálja, hogy ezt a’ táblának egyik tagja 
mondja; ha a’ personalis vonta volna kétségbe e’tábla diploma- 
ticai állását, nem csodálkoznék, mert azt már tette máskor is, 
mire azonban megfeleltek. Torontálnak nincsen igaza, mert ha 
jelen ülés diploma'icai nem volna is, mégsem állana az, mit To
rontál állított, hogy a’ követ itten megjelenni nem tartozik. A’ 
megyék nem egyedül az országos ülésre küldék követeiket, de 
hogy a’kerületi ülésekben,választványokban is dolgozzanak, kü
lönben semmi előkészületi munka, semmi codificátió nem tör
ténhetnék meg: és akkor mi lenne a’ törvényhozásból ? Ismétli, 
hogy Pozsonyt küldőji engedelme nélkül oddhagyni egy követ
nek sem szabad. B 0 h u s (Arad).Küldőji meghagyták neki, hogy 
az ország javát előmozdítani mindenütt köteles. Miután tapasz
talja, hogy Barsmegye jrendei a’ haladásnak szinte barátai, azt 
kell hinnie, hogy követeik szándékosan absentálják magukat: 
illyek meggátlása tekintetéből szóló határozott törvényt kíván. 
S z e n t i v á n y i  (Gömör). Küldőji nevében Torontál állítása el
len óvását jelenti ki.Ha Torontál követe az országos ülésekre egy 
pillanatot vet, lehetlen a’kerületi ülések diplomaticai állását meg 
nem ismernie. Ha országos ülésben a’ kerületi többség minori
tássá olvad, uj pertractatio végett a’ tárgy kerületi ülésbe vitetik, 
hova pedig—diplomatics nem volna,— nem vitethetnék által. 
(Zőlyomm.) A’barsi követek távollétéről tudomást kell szerezni, 
akár ismeri, akár nem Torontál diplomaticusnak a’kerületi ülést, 
mert van törvény azok ellen is, kik az országgyűlési munkálatok 
alól kivonják magukat. Ba ba r c z y .  Miután e’ tudakozás is csak 
előkészítő lépés leend, a’ további vitatás föntartása mellett— a’ 
tábla napirendre térhetne át. M 0 c s 0 n y i. Csodálkozik azon, 
hogy Szabolcs követe csodálkozik, miután itt semmi csodálko
zásnak helye nincsen. Szabolcs is kénytelen megváltani, hogy a’ 
kerületi ülésnek törvényes hatása nincs, merthatárzatai az or
szágos ülésben módosíthatók. Szóló Bars követeit dispenzálni 
nem akarja, de azt hiszi, hogy erről is csak küldőiknek tartozná
nak felelettel. — Egyébiránt ő a’ kerületi ülés előkészítő diplo
maticai állását nem tagadta. (Dehogy nem, dehogy nem!) B ó- 
n is. Mivel Torontál köv. állítását viszszahuzta, engedelmet kér 
és többé nem csodálkozik. S 0 m s i c s. Igen természetesnek ta
lálja az indítványt. Bars követeit régóta nem látjuk itt,tehát tud
ni akarjuk a’ dolog mibenlétét. A’ kerületi ülés állását feszeget
ni szükségtelen, mellyet a’ közvélemény ápolt, melly magát kinö
vi: diplomaticai állása tagadhattam Tudni akarjuk:Bars követei 
elmenteké, betegek é? hogy ha kell, törvényesen intézkedhes
sünk. (Közhelyeslés.)

126. §- B ü k k Zs. Tiszteli a’ többséget, ám maradjon meg 
a’ §. de nem látja helyén, hogy a’ tisztviselő még akkor is huz
za nyugdiját, ha bűntényt követett el, mellyért hivatalát is el 
kellett volna vesztenie. — Eszerint módosíttatott a’ §us. 127.§. 
Asz t a l os .  Miután a’ sinecurák elkerülhetése tekintetéből a’ 
régi tisztviselőket sok város újra megválasztaná,és ezek a’városi 
uj életnek a’ czélzottal ellenkező irányt adhalnának: azért indít
ványozza, hogy a’ mostani tisztviselők választhatók ne legyenek. 
Olv. I28.§.— 129.§. Szőny ey (Lőcse).Külön telekbirói hiva
tal—fölállítás kisebb városokban szükségtelen: azért küldőji azt 
kívánják, hogy eziránt a’ közgyűlés szabályok által rendelkezzék. 
B a b a r c z y .  Mindenütt ezt mondani fölösleges, miután már 
másutt általán kimondatott, hogy a’ közgyűlés szabályok szerint 
is rendelkezhetik. K orics(Zom bor). Eladási minimumot kí
ván. S z ma z s e n k a  (Szakolcz■i).Kivánná,hogy a’ helytartó ta
nács telekkönyvi példányokat adna ki. (Maradjon!) Ezután a’135. 
§ig semmi észrevétel nem tétetett. 136. §. szerint a’ vámokat 
emelni, újakat állítani, különös törvény engedelme nélkül nem 
szabad. 01 gy ay (Pozsonyin.) Inpracticus, hogy a’ vámtarifá

kat az országgyűlés rendezze. A’ vámot ugy bírja a’ város, mint 
iöldesur, azért az eddigi gyakorlat nyomán a’ megye hatósága 
alatt maradjon. S z e n t k i r á l y i .  A’ kerületi választványt e’ né
zetek vezérlék: a’ kövezetvám nem kirekesztőleg a’ város belii- 
gyeihez tartozik, mert az minden városba já ró t, átmenőt érde
kel; következőleg, mint közbenső közlekedési eszköz megrovás 
tekintetéből egyedül a’városhoz nem tartozhatik, nehogy magas 
vámbért alapítva meg, akadályozza a’ közlekedést: de a’ megyé
re sem bizható a’ vámszabályzat, mert ellene harczol a’ város
nak önhatósági állása, de a’ consiliumra se, mert ahhoz csak az 
adminisztrationalis ügyek tartoznak: ezért tehátlegczelszerübb 
volt,hogy a’ vámszabályzás mint a’ közlekedést érdeklő tárgy, 
csupán az országgyűléstől függjön. Inpracticusnak sem mond
ható, mert tudjuk, nem 3, de sokszor 25 év alatt sem változik a’ 
tarifía: a’ megye pedig e’ szabályzási jogában ugy is gátolva 
volt, mert többnyire a’ consilium beléegyezésével maga a’ vá
ros emelte föl a’ vámokat, mi ellen a’ megye mindig eredvény 
nélkülrepraesentált. Ká r o l y i  (Pestv.) Mivel már Pestváros 
tömérdek kiadásait födözni az egyenes adóból ugy sem bírja, 
legalább illy közvetett adóval hagyjanaksegitni magán:—erre 
vonatkozólag küldőji utasításánál fogva majd indítványt teend, 
hogy a’ városnak engedtessék megnémelly élelmi czikkekre fo
gyasztási adót vetni.—Mégnéhányan a’ gyakorlat megtartását 
vitaták, a’ többség azonban a’ szerkezet mellett nyilatkozott. — 
147. § r aPaczol  ay (Hont)tőn észrevételt, miszerint ugy in
tézkedjék a’ törvény, hogymiga’ pénztár szigorú kezelését bizto
sítja, addig a’ jó kezelőről se feledkezzék meg. Kívánja tehát, 
hogy ez fölmentő levelet mielőbb kaphasson, különösen a’ hely
tartótanács önkénye alól akarná kivétetni a’ számadót, nehogy 
az, mint maga is tapasztald,20—30 évig huzza vonja észrevéte
leit, minélfogva sokszor még az unokák sem juthatnak a’fölmen- 
tő levélhez. Szent k i r á l y i .  Minő észrevételek ne akadályozzák 
a’ fölmentő levelet, hacsak Hont követe nem initiálja, meghatá
rozni nem tudják: azért a’ törvény csak arról rendelkezik—hogy 
az észrevételek megtétele bizonyos időn túl ne halasztathassék. 
Ma u r o v i c s  (Bártfa). A’ fölmentő levél kiadatásáért pénztári 
hiány esetében a’ közgyűlést nem tenné in corpore felelőssé , 
mert az politikai és nem adminisztratív testület: inkább tehát az 
legyen a’ törvényben, hogy a’ közgyűlés által vizsgálat mellőzté- 
vel kiadott fölmentő levél érvénytelen. Bó n i s .  Ha helytelenül 
adott a’közgyülés fölmentő levelet, legyen érette felelős: kik hoz
zá nem járultak jegyzőkönyvbe igtatott óvásuk által,mentté te
hetik magokat a’ felelősségtől.—Apróbb közbeszólásokon kívül 
semmi lényeges vita nem volt, egész a’ 163 §ig, sőt ennél is csak 
röviden elleneztetvén a’kerületenkinti választás, hamar szava
zat alá bocsáttatott: vájjon maradjon é a’ szerkezet, vagy a’ vá
ros öszszes választóji együtt egyszerre válaszszanak ? Tömeges 
vá'asztást csak Pozsony, Trencsény, Vas, Nógrád, Zala, Liptó, 
Komárom, Somogy, Abauj, Zemplén, Ung, Szabolcs, Gömör, 
Borsod, Heves, Torna, Bihar, Mármaros és Arad kívántak.—A’ 
többség a’ kerületenkinti választást fogadta el. — A’ következő 
§ok egész a’ 17<)ig kizárólag észrevétel nélkül elfogadtattak.— 
Az ülés is ezzel eloszlott.

Mart. Íjén 67. k é r ü l .  ül és ,  e l n ö k ö k :  Buttkay J. 
és Babarczy A. Zólyom és Csongrádm. köv.;j e g yz ő: Szent- 
királyi M., t á r gy: városi ügy. R u t t k a y  elnök jelenti,mi
szerint a’ kk.ésrr. megbiztából személynök ő méltóságát a’ 
barsi követek távolléte iránt megkérdezék, mire Öméltósága 
válaszold, hogy a1 kérdéses követ urak neki benyujták lemon
dásukat, és megbízóleveleiket megyéjüknek visszaküldötték. 
B al 0 g h K. (Győrm.): Nem örömest szakasztjameg a’ vá
rosi ügy-tárgyalást, de minthogy már tegnap az örökváltság 
fölvétele határoztatok el,szóló is bejelenti indítványát,misze
rint küldőji felírást kívánnak mtéztetni ő felségéhez a’ bécsi 
bank jegyeinek beváltása körül előfordult zavar okának meg- 
tudakolása és illetőleg elhárításavégett.K 0 s sut h:  Remélli, 
hogy ez indítvány tárgyalásával ki fog emelkedni az ország
gyűlés azon kisszerű politikából, mellyet eddig követett,’s a’ 
mostani korigényeikhez képest fogja tekinteni állása föladatát. 
—  Egyébiránt az örökváltság iránt tett indítványához még 
azt kapcsolja, hogy a’ tisza-koronai kerület ügye ezzel ösz- 
szekötve tárgyaltassék. S ch  n é e  (Heves): Mivel már több 
indítvány jelentetett be, ő sem mulaszthatja el, hogy küldőji 
azon kivánatát elő ne hozza, miszerint visszaemlékezve az 
1830. ’s 6 évi halálozásbeli szomorú időszakra,a’közeledő e- 
permirigyre, szólítsa föl a’ a’ tábla ügyeimét,hogy országos 
költségen küldjenek ki szakértő orvosokat e’baj megismerése 
végett, —  minek nyomán aztán a’vészt megelőző intézkedésk 
tétethessenek. B e r n á t h (Ung): Szóló is bejelenti a’ nép
képviselet iránt teendő indítványát. Egyszersmind kéria1 r r -  
ket, hogy miután több választvány munkálatát bevégzé, ezek 
egyikét bízzák m ega’ népképviselet mikénti életbeléptetése 
felőli terv kidolgozására, hogy a’többi bejelentett indítvány
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nyomán ez is minélelőbb tárgyaltatbassék. S z e n t k i r á 
lyi: a’ most bejelentett indítványok sorát kívánná meghatá
roztad . Azthiszi, hogy a’ föltétel nem a’ bejelentés történet
sora szerint határozandó meg. Eziránt tán még ma tanács
kozhatnának. B a b ar c z y: Jövő gyűlésre véli halasztandónak 
a’ sorozat-megállapitást. D a r  v as(Gömör): Tartassék meg 
a’ bejelentésisorozat.Mo c s o n  y i(Torontál):Több héttel ez
előtt a’ népnevelés iránt jelentvén be indítványát, legelőször 
ez leend tárgyalandó. Ma d a r ás z L: (Somogy): Azon kér
déselhatározása, mellyik indítvány vétessék tárgyalás alá? 
nem függhet a’ bejelentéstől. Midőn illy nagy kérdések— mi
nők a’ most bejelentett indítványoké— merülnek föl, a’ tábla 
maga határozhatja csak meg az elsőséget, nem a’ történetes 
bejelentés, hanem a’kérdések fontossága szempontjából.Szó
ló azt hiszi, Magyarország pénzviszonyainak megismerése, ’s 
rendbehozása sokkal előbbre való ’s fontosabb,mint hogy a’ 
bonyodalmas örökváltság kérdésének megoldása utáni idő
re halasztathatnék. Mindenek előtt a’ pénzviszony érdemli 
meg a’figyelmet azon okbólis,mert a’pénzzavar iránt csak egy 
szó pendüljön meg, minden vállalat függőben leend, mig az 
aggodalmak le nem csilapittatnak. E’ miatt pedig egyetlen 
perczet sem veszthetni el: miért a’ győri indítvány rögtön 
tárgyaltassék. (Közhelyeslés). S z e n t k i r á l y i :  Miután So
mogy köv. a’ sorozat vitatásába ereszkedett,szóló is elmondja 
véleményét. Az országgyűlés négy hónapos életéből alig mu
tathat valami nevezetesbet e lő , majd mindig csak a’ múlt
ról maradt, vagy főrendektől visszajött kérdések tárgyalási
val foglalkozott. Általányos jelleme az országgyűlésnek nem 
volt, szükséges tehát orientálni magunkat, midőn az idő óriási 
lépésekkel halad fölöttünk, hogy mit kíván általányos szem
pontokból tekintve tőlünk a’haza. Az itt fölmerült indítványok 
közöl követtársa a’ győrinek adott elsőséget, mit szóló is he
lyesel, és szerinte azután az Örökváltság, majd utóbb a’ nép
képviselet következnék. H á z m á n(Budav.): A’ városi ügy 
az, melly lidérczként nyomja e’ táblát, az volna elsőbben is 
bevégzendő tárgy, mert nem lehet a’ hazának százezer pol
gárit tovább is azon ingatag állapotban hagyni, mellyből 
már szabadulni volt reményök. Szóló azért is kíván a’ városi 
rendezésen mielőbb átesni,hogy a’rendeknyugodtabban szól
hassanak azon nagy kérdésekhez, mellyek itt felmerültek, 
és mellyek megvitatását hátráltatni ő sem akarja csak egy 
perczig is. Nem lévén barátja föllobbanásoknak, társai ne
vében is vél szólani, hogy minden egyébnek mellőztével a’ 
városi kérdés megoldását siettessék. K o ssut h:  Ha Buda k. 
tegnap teszi vala észrevételeit, midőn az örökváltság tárgya
lására kérte föl a’ rendeket, okainak czáfolatába ereszkedett 
volna. Jelenben elégnek véli kijelenteni, hogy nem szándoka 
gátolni a’városi kérdés megoldatását,mert tudja, hogy az or
szág ennek megoldatását még ez országgyűléstől várja. Nem 
szakasztatja meg ez ügyet újabb codiücationalis munkával,de 
aztsem követelheti senki, hogy hosszas codiücationalis tárgy 
közben mást föl ne vehessenek. Ezt sem a’ gyakorlat, sém a’ 
korigény nem engedhetik meg. A’ törvényhozás kettőre ter
jessze ki figyelmét,— mellyek teendőji közé tartoznak, első a’ 
ve s z  ély e 1 há r  it á s  a, második a’ r e fo r m. A’ fenyegető 
veszélyt tisztába kell hozni,hogy ha van,ethárittassék,ha nincs, 
hogy az aggodalom megszüntessék. Illyenkor minden reform
nak háttérbe kell szorulni.— A’ bécsi telegraph szerint az 5 
pctes metalliquek 91re estek alá ! Ez mai világban, midőn 
a’ b ö r z e  olly nagy szerepet játszik, nagy veszély jele.—  
Azért szóló,bár előbb jelenté is be az örökváltságot, de nem 
volt szándoka, hogy más fontosabb kérdésnek általa elzárja 
útját, sőt épen ő kívánja, hogy mielőbb a’ győri indítvány 
tárgyaltassék. S c h n é e  (Heves) ügy látszik, ma discutiál- 
nak még a’ rendek a’ benyújtott indítványok sorozata fölött. 
Ha a’ sorozat mindannyira nézve megállapiltatni czélozta- 
tik, hozzá ő is szólni fog; de hacsak a’ győrire nézve, akkor 
szólása nincs. Hunk ár  (Veszprém) Ideje már valahára,hogy 
a’ dominus spectabilist otthon hagyjuk, mert most országos 
tekintetekről kell gondoskodnunk. Tudja, lesznek otlhon, kik 
kérdezgetik majd: ki bízta ránk ezeket, hol van erre utasítá
sunk?— igen! kérdezgetnek Hlyeket, mert az ország elaludt. 
Szóló az illy gáncsoskodókat a’ primási levéltárba vezeti,—  
honnan kitűnik: apáink hajdan Bécsben és Konstantinápoly
ban embereket tártának, hogy tudhassák, mi történik ottan, 
és miként vélekednek. Most három felől fenyeget a’ vész: első 
az adminisztrátori rendszer, 2) a’ pénzviszonyok,3)a’ külpo
litika. Ezek a’ terhes felhők. És mi még is hallgassunk ? Sőt 
köszönetét mond Győrnek, hogy indítványt tőn, és örül, hogy 
ez egyszer vele szavazhat. Szóló még a’ nemesi fölkelés ered- 
vénytelensége okát is abban leié— miszerint semmi előkészü
letnem történt a’ lovasság iránt: pedig tudva van, hogy a’ 
magyarnak félév elég, mig a’ német egy év alatt alig tanulja 
meg a’ lovon ülést. Itt az ideje, hogy gondoskodjunk. Som - 
s ic s . Igaza van Somogynak, hogy vannak kérdések, mellyek 
ha megpendittettek, nem mellőzhetők, mert a’ halasztásban 
több a’ veszély, mint a’ tárgyalásban lehet. Illyennek tartja 
szóló is a’ győri indítványt, mit mielőbb tisztába hozni kell, 
hogy ha van aggodalom, eloszlatására segédkezet nyújthas

sunk. Ennélfogva szóló nemcsak nem ellenzi a’ győri indít
ványt, sőt azt hiszi, a’ haza, a’ trón és kormány érdeke szük- 
ségli annak mielőbbi tárgyaltatását.A’kir.városi ügy illy nagy 
kérdést nem gátolhat meg, mert hisz néhány napi discussió u- 
tántöbb nyugodsággal folytathatjuk azt. (Közhelyeslés).—  
Ru t t k a y  elnök. Jelenti, hogy holnap boldogult Ferenczki
rály emlékére gyászmise tartatik, melly miatt ülés nem lé
vén, a’ győri indítvány tárgyaltatni csak holnapután fog.—  
Illy bevezetés után tértek a’ városi ügy tárgyalására át. A’ 
170. §tól— 211. §ig még csak megjegyzés sem történt. A’ 
2 1 1.§. Má r j á s s y  (Sáros) kívánta, hogy küldőji szerint a’ 
hivatalba okuláshoz 3 év szükséges. As z t a l o s .  3 évre kí
vánja szorittatni a’ 6 évi választást. (Tovább! tovább!).2l3. 
§. melly a’ tisztviselők qualiücatiójáról szól, M áj 1 á t h (Nyíl
ra) tegnapi indítványát ismételve a’ qualiücatiók közé kíván
ják küldőji soroztaim a’ magyar nyelvtudását. (Helyes! mind
nyájan!) Szabó.  Abban, hogy a’ tisztviselő magyarul tudni 
tartozzék, mindnyájan megegyezünk, de miután van erre álta
lányos törvény, szükségtelen,hogy ide is belé menjen. (Men
jen belé!) So ms i c s .  Provocáljunk az általányos törvényre. 
T o mc s á n y i .  E’ munkában kevesbbé fontos helyen is ren
delkeztünk ollyanról specialiter, mire általányos törvényünk 
van. S z e n t k i r á l y i .  Az adminisztratió törvény szerint ma
gyarul mehet csak, azért a’ nyitrai indítvány fölösleges. -— 
Jus t h.  A’ zsidókról is van általányos törvény, még is ottan 
és különösen megemlékeztünk rólok. Menjen szerkezetbe a’ 
nyitrai indítvány. Expressa docent. Bó nis.  Megvallja részé
ről, miután a’ magyar nyelv diplomaticai polczra emeltetett, 
a’ nyitrai indítványt fölöslegesnek hiszi, de némellyek aggo
dalma eloszlatása kedvéért nem ellenzi azt. L ó n y a y (Zemp
lén) A’ létező általányos elv végrehajtandó, és az aggoda
lom megszűnik. S e b e s t y é n .  (Veszprém) Az indítványt nem 
tartja fölöslegesnek,ha kivált a’ felső városokra,mellyek fész
kei a’panszlavismusnak,egy pillanatot vetünk. Egyébiránt a’ 
hiteles káptalan tagjairól is különösen rendelkezik a’ törvény, 
hogy magyarul tudjanak. S z e n t k i r á l y i .  A’ nemzetiséget 
mindnyájan pártoljuk, terjedését óhajtjuk, de midőn kir. vá
rosok rendezéséről van szó, nincs helyén,hogy ez úttal ren
dezzük a’ nemzetiséget is. Az indítvány nemcsak a’ magyar- 
országi, de horvát városokra is kiterjedne, már pedig a’fő- 
rendek ott az anyai nyelv használását akarják meghagyni. A’ 
kérdés tehát a’ két tábla között függőben lévén, nehogy an- 
ticipálniláttassunka’kérdéstjelenlega’nyelvnem tárgyalható, 
hanem mint mindig, külön állólag tárgyaltassék. K o m 1 ó s- 
s y (Debreczen) Pest előadásában megnyugszik, csak a’ ta
nácsbeliektől kívánja, hogy törvénytudók legyenek.'— S z ta -  
naczky  (Szatmárnémeti) szinte. K á r o l y  i Istv. (Pestv)A’ 
nyitrai indítványt ő is fölöslegesnek tartja, mert nem képzel
heti, hogy magyarul nem tudó tisztviselő jelen időben lehes
sen: egyébiránt is a’ helytartótanács erre nézve igen szigo
rú, az idegen nyelven vezetett jegyzőkönyveket viszszaküldi. 
S o ms ics. Pestm. köv. őt tökéletesen capacitálta. Ba l o g h  
(Győr) A’ nyitrai indítványt küldőji is pártolják,azontúl kíván
ják,hogy a’ tanácsbeliek másodizig ne legyenek vérségi ösz- 
szeköttetésben egymással. As z t a 1 o s, B ü k k Zs. még párto- 
lólag nyilatkoztak, de a’ többség „tovább“ kiáltozására a’ 
szerkezet maradt, elmellőztetvén a’ nyitrai indítvány.—  Jövő 
számunkban ezen ülés folytatására viszszatérvén,most a’68. 
ülés közlését adjuk.

Mart. 3án 68ik kerületi ülés, elnökök: Ruttkay Istv. és Ba- 
barczy, Zólyom és Csongrád követei; j e g y z ő :  Szentkirályi M. 
T á r g y :  a’ győri indítvány a’ bankjegyek iránt ’s ennek folytán 
a’pesti országgyűlési teendőink tárgyában. R u t t k a y  elnök. A’ 
múlt ülési megállapodás szerint következik Győrm. indítványa, 
mellynek előadására illető követ urat felszólítja. — B a 1 o g h K. 
(Győrm.) (Föláll, és a’zajos halljuk miatt csak darab idő múlva 
juthat szóhoz.) Európának azon pénzbonyodalmira viszszate- 
kintve,mellyeketa’ francziaforradalom idézettelő, ’s mellynek 
következvényei a’ magánviszonyokra még élénk emlékezetben 
vannak, figyelembe véve az újabb eseményeket, mellyek a’pénz
ügyre mármár befolyással lenni tapasztaltainak, — ezek meg
fontolása a’ forgalomban levő bankjegyekre nézve aggodalmat 
ébresztett küldőjiben. Nem kívánok e’ tárgy fölött hoszszas vitat
kozásokba ereszkedni, nem azért, mivel küldőim, nem a’ hitelnek 
megrázatására, hanem az aggodalom megnyugtatására czéloz- 
nak, de másrészről jelesen azért nem, mivel minden biztos adatok 
hiányában, minden okoskodást merőben csak véleményi föltéte
lekre kellene alapítani, mi könnyen tévutakra vezethetne, ’s ezt 
mellőzni a’tárgy érdekében tanácsosnak, szükségesnek tartom; 
mellyekre nézve küldőim indítványát egész egyszerűségében ter
jesztem elő a’ következőkben: Kéressék meg ő felsége egy alá
zatos felírás által arra, hogy a’ banknak egész állása ’s különösen 
a’ forgalomban levő bankjegyeknek mikénti fedezése iránt azor- 
szágot felvilágosítani, megnyugtatni legkegyelmesebbenméltóz- 
tassék,’s ennek eként előterjesztése után, Baranya megye érd. 
követének az indítvány bejelentésekor tett azon figyelmeztetésé
re, hogy vannak tárgyak, mellyeket meg nem pendíteni jobb, de 
vannak olly kérdések is, mellyek ha a’ közvéleményben egyszer 
fölmerültek, és annak helyén szóba nem hozatnak, lassú méreg 
gyanánt emésztenek, holott ellenkező esetben felszólalás által al
kalom szolgáltatva a’ nehézség kellő felvilágosítás által elenyész- 
tethelik,’s illyennek tartván küldőim indítványát is, azt a’ t. kk. 
és rr. figyelmébe ajánlom.

K o s s u t h L. Köszönettel fogadom Győrmegye követé
nek indítványát. Ámbár meg lévén győződve, hogy a’ fönfor-

gó rendkívüli körülmények specialis tárgyakon fölülemelked
ni parancsolnak, indítványát csupán alkalmul kívánom hasz
nálni, hogy a’ t. rrketfelkérjem: miszerinta’ perczek roppant 
felelősége érzetében az országgyűlés politikáját azon ma
gasságra méltóztassanak fölemelni, mellyet az idő élőnkbe 
szab.—  E’ szempontból indulvána’ bécsi bank viszonyainak 
részletes taglalásába ezúttal nem bocsátkozom. Nem fejtege
tem azon tévesztett politikát, miszerint ezen banknak ujne- 
mü papirospénz-kibocsátásra intézett institutiója már ere
detében olly lépés volt, melly roppant financiális áldozatok
kal vásárolván azt meg, mit a’ kormány ezen áldozatok nél
kül biztosabb sikerrel eszközölhetett volna, már eredetében 
annak magvát viselé, hogy a’ birodalmi közállomány nem
csak adósságaiból kibonyolodni nem lóg —  mit különben 
1817— l8 2 5 ig  eszközleni igen könnyű volt volna, sőt u- 

jabb meg újabb terhek áldozatába fog bonyolódni. Azon vi
szonyok taglalásába sem kívánok bocsátkozni, mellyek a’for- 
gásban levő kamatlan bankjegyek ’s a’ birodalom kamatos 
kölcsönei közt annálfogva fönforognak, mivel ez utóbbiak 
kötelezvényei nagy részben az elsőbbek födözését képezik, 
azoknak tehát árcsökkenése az elsőbbek hypothekáját is csök
kentik. —  És pedig két oknál fogva nem akarok ezek fejte
getésébe bocsátkozni: lö r  azért, mivel megvagyok győződ
ve, hogy a’ bankjegyek érlékvalósága iránt megindultnyug- 
talanság Győr vmegyének egyszerű fölszólalásával öszsze- 
kötveelég arra, hogy a’ fejdelem érezze, mikint ha a’ ma
gányosak birtokviszonyaiba ollymélyen beszovött financiális 
institutio iránt, minő a’ bécsi bank, legkisebb bizalmatlanság 
kezd a’ közönségben lábra kapni, ezt rögtön elkeli oszlatni, 
különben a’ következések kiszámithatlanok. Eloszlatni pedig 
sem leszavazások, sem bármiként ürügyeit titkolódások által 
nem lehet, hanem csak az által, ha a’ dolgok állása nyíltan’s 
tartózkodás nélkül és sikeresen a’ közönség ebbe terjesztetik. 
Hogy ezt a’ kormány ekkint fogja fel, biztosításul veszem a- 
zon körülményt, miszerint a’bankigazgatás részéről ma reg
gel már többekkel a’ követi kar közül a’ bank állapotáról 
hiteles kimutatások közöltettek,mellyek a’2 14 mill. ft. értékig 
kibocsátott bankjegyeket födözötteknek ’s azonkívül még mint
egy 30 mill. ft. activ értékét mutatják. Akarom hinni, hogy a’ 
kormány érezni fogja annak szükségét, miszerint ezen meg
nyugtató kimutatást hiteles alakban a’ közönséggel hivata
losan is tudatni saját érdekében mulaszthatlan kötelességé
nek tartandja, mit igen nagy hibavolnaazon ürügy alatt akar
ni elmellőzni, hogy a’ bécsi bank privát vállalat, mellyről 
a’ kormány felelősséggel nem tartozik,mert a’közönség igen 
jól ismeri azon solidarítást, mellyben a’ bank a’ kormánnyal 
áll, miszerint a’ bankjegyek kibocsátására nézve ezen intézet 
nem egyéb , mint a’ birodalom financiális kormány- rend
szerének egyik, bár hibás alapú, de kiegészítő institutiója.—  
Másik okom, miért e’ viszonyok mélyebb taglalásába bocsát
kozni nem akarok, az: mert tudom, hogy a’ mennyiben a’sta- 
tuspapirosok börsei kelete a’ bank állásának fokmérőjéülte- 
kin helő, I830ban még roszszabbul állott, mint most, ’s ál
táljában én akkint vagyok meggyőződve, hogy a’ bécsi bank 
jelenben még alapos nyugtalanságot okozható veszélyben 
nincs, hanem veszélybe csak az által jöhetne, ha a’ kormány- 
politika tovább is folytattatnék ’s ez által a’ státus, mellynek 
financziáji már rendes viszonyok közt is folytonos deficitben 
vannak, napról napra több áldozatba sodortatnék, minek 
okvelleuül egy újabb banquerott lenne kíkerülhetlen követ- 
kezvénye. Ha ezen politika gyökeresen megváltozik, akkor 
nézetem szerint a’ bank iránt nyugottak lehetünk, ’s azért én 
azon szempontokra kívánom a’ kk. és rr. figyelmét intézni, 
mellyek a’ közbajok veszélyének növekedését elhárítják. Ál
talában véve akként vagyok meggyőződve, hogy miután lát
juk, miképen az ausztriai financzialis viszonyok pénz- és ér
ték-viszonyainkra minő hatást gyakorolhatnak,nekünk a’bank 
kimutatásának kívánásánál nem lehet megállapodnunk, mert 
ez csak egy részlet, melly az egésznek következvénye : ha
nem nekünk a’ magyar státus-jövedelmek és státus-szüksé
gek számbavételét, az ország financziájának alkotványos ke
zelés alá tételét,szóval: önálló magyar financzminiszteriumot 
kell kívánnunk, mert különben a’ rólunk nélkülünk intézkedő 
hatalom pénzviszonyainkat végellen zavarokba bonyolíthat
ja; ha ellenben felelős financz-miniszteriumunk lesz, a’ kirá
lyi szék díszéről, hazánk szükségeiről, ’s mindenjogszerü kö
telességeink teljesítéséről okszerű gazdálkodással gondoskod
hatunk, ’s polgártársaink pénzviszonyait, minden veszélyes 
fluctuatiók ellen biztosságba helyeztethetjük. A’ bankviszo
nyokról tehát csak annyit akarok szólani, miként hiszem, hogy 
a’ nélkülözhetlen két lépésre, a’ szükséges lépések már is 
megtétettek, mellyeknek egyike az, hogy a’ közönség a’ bank 
állapotja iránt hivatalosan megnyugtathassék, másika pedig, 
hogy a’ bankjegyeknek ezüst pénzzeli beváltására az ország- 
minden részeiben sikeres intézkedések tétessenek, és ha e- 
hez a’ kormány-politikának iránya okszerűen megváltoztatik, 
reményiem, hogy a’ bizalom helyre áll, mellyet helyreállíta
ni saját zsebeink érdeke, de a’ dynastia érdeke is mulhatlanul 
megkívánja. —  És azért én a' bajok kútfejének taglalására ’s
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a’ mentő szerek kijelölésére intézem előadásomat. Már midőn 
az országgyűlés elején a’ válaszfeliratotinditványozám, köte
lességemnek éreztem hazánk állapotának taglalásába bocsát
kozni, úgy saját belügyeink, mint azon viszonyok tekintetében, 
mellyek a’ pragmatica sanctio következtében köztűnk ’s az 
ausztriai császári birodalom közt ienforognak.—  Kimondám 
meggyőződésemet: mikint hazánk alkolványos jövendője iránt 
mindaddig tökéletesen nyugodtak nem lehetünk, valameddig 
fels. királyunkat, minden egyéb uralkodói viszonyaiban is, al- 
kotványos országlási formák nem környezendik. Kimondám 
Meggyőződésemet, miszerint én a’nemzet által várt reformok 
tekintetében sem érezhetem hazánkat arra nézve biztosnak, 
hogy irányunk alkotványos, ’s eredvényök a ’nemzeti szabad
ságnak kedvező leend, valameddig a’ velünk egy fejedelmet 
uraló birodalom kormány rendszere az alkotványossággal el
lentétben áll. Kimondám meggyőződésemet, hogy a’köztünk 
’s a’ császári birodalom szövetséges népei közt fönforgó ér
dektalálkozást önállásunk, szabadságunk, jóllétünk kára nél
kül csak a’ közös alkotványosság érzelemrokonitó alapján le
het kiegyenlitni.— Egy fájdalmas pillanatot veték a’ bureau- 
craticus kormányrendszer eredetére’s fejlődésére; emlitém, 
mikint emelte föl hatalmának épületét és elszámlálva e’ kor- 
mánymechanismus vészterhes következvényeit, és betekint
ve az élet könyvébe, hol az események fatumszerü logikája 
a’ jövendőnek revelatióját hirdeti, az uralkodó ház iránti igaz 
hű ragaszkodásom meleg érzetébenjóslatot mondók, hogy az 
leszen a’ Habsburg-ház második alapítója, ki a’ birodalom 
kormányrendszerét alkotványos irányban reformálandja ’s 
felséges háza trónusát hű népeinek szabadságára fektetendi 
le, rendithetlenül.E’ szavak óta hires, bölcseséggel támoga
tott trónusok dőltek öszsze;’s népek nyerték viszsza szabad
ságaikat, miknek illy közeljövőjét 3 hónap előttalig álmodák. 
Mi pedig három hónapon át gördítjük fáradatlanul Sysiphus 
kövét, és az én telkemre epesztő aggodalommal borul a’ 
mozdulatlanság fájdalma; vérző szívvel látom, mikint izzad 
annyi nemes erő, annyi hű tehetség egy háladatlan munká
ban, melly a’ taposó-malom kínjaihoz hasonlít. Igenis t. rr. 
mirajtunk egy fojtó gőznek nehéz átka ül, egy sorvasztó szél 
fű reánk, melly idegeinket megmerevíti ’s lelkünk röptére 
zsibbaszlólag hat. De ha ekkorig csak azért aggódtam e’ fö
lött, mivel ama rendszer befolyása miatt, kifejlődésünket ha
zánk kipótolhallan kárával minden mértéken túl föltartóztatva 
látni fájlalom, ’s mert látom, hogy haladásunk alkotványos 
iránya biztosítva nincs, és mert látom, hogy azon divergen- 
tia,melly a’birodalmi kormányrendszer absolutisticus termé
szete, ’s a’ magyar nemzet alkotványos iránya között három 
század óta fönáll, kiegyenlítve maiglan sincs, ’s kiegyenlítve 
egyik vagy másik irány föladása nélkül nem is lehet; most már 
t. rr. nemcsak e’ miatt aggódom, hanem aggódom a’ fölött, 
hogy .a’ bureaucralicus mozdulatlanság politikája a’ biro
dalmat dissolutióba sodorhatja, hazánkat pedig, mellynek ön
magában önmagával annyi teendőji, mellynek saját boldog
sága végett minden erejére, minden fillérjére nélkülözhetlen 
szüksége van,sorvasztó áldozatokba’s végeden bajokba bo
nyolíthatja. Én a’ dolgokat eképen látom, ’s mivel ekint lá
tom, halaszthatlan kötelességemnek tartom a’ t. rrket tiszte
lettel fölkérni, hogy ügyelmöket ezen állapotra, ’s az e’miatt 
hazánkat fenyegető bajok megelőzésére kiterjeszteni méltóz- 
tassanaií. Nekünk t. rr., kiket a’ nemzet azzal bízott m eg , 
hogy jelene fölött őrködjünk,’s jövendőjét biztosítsuk,— ne
künk nem szabad szembehunyva várni, mig hazánkat a’ ba
jok özöne elborítja; megelőzni a’ bajt, ez hivatásunk, ’s én 
akint vagyok meggyőződve,hogy ha ezt elmulasztanék, isten, 
világ ’s min lelkiisméretünk előtt felelősekké válnánk mind 
azon szerencsétlenségért, melly az elmulasztásból követke- 
zendik. Ha egyszer a’ politika fonáksága miatt a’ békés kie
gyenlítések, a’fatum megkésledésének ideje lejárt ’s a ’ kocz- 
ka viszszavehetlenül elveltetett, ha ennek megelőzésére e’ 
nemzet képviselőinek szabadon emelt loyalis szavát mérlegbe 
vetni elmulasztottuk ; ha odáig engedtük a’ bonyodalmakat 
vitetni, hogy csak megtagadás, vagy áldozatok között lehes
sen választanunk, mellyeknek végét csak isten láthatja be , 
akkor a’ bánat késő leszen, a’ tétlenül elfecsérlett perczet a’ 
mindenható sem adhatja viszsza. Én legalább a’késő bánat
nak, ha mint hazafi, következéseiben osztozni kénytelen le
szek is, mint követ felelősségében osztozni nem akarok. Mél— 
tóztassanak a’ t. rr. a’ franczia háborúk idejére viszszaemlé- 
kezni,mi közünk volt nekünk magyaroknak a’ franczia nem
zet belügyeivel? Országgyűlésünk együtt volt 1790ben, de 
ügyeimét az internationalis politikára ki nem terjesztő,’s mi 
volt a’ következés ? az, hogy a’ nélkülünk de rovásunkra el
követett hibának átka 25 nehéz év tömérdek áldozatival sú
lyosodon szegény hazánkra; a’ nemzet vérepatakokbanom
lott, értéke, vagyona örvénybe hányatott ’s ezen tömérdek 
áldozat között látták apáink hazánk földén, a’ távol nyugod
nak diadalmas fegyvereit, e’ várost magát törvényhozásunk 
szokott székhelyét a’ győző hatalmában, a’ monarchiát bom
lásnak indulva a’ büszke triumphator kegyelmének fonalán 
függni, és siralmas financiális zavarokat, mellyek a’ biroda

lommali szoroskapcsolatoknálfogva kétstalus-banquerolt ir
tózatos csapásaival nehezültek szegény ártatlan hazánkra. És 
e’ tömérdek szerencsétlenségben még csak azon vigasztalás 
is meg volt tőlünk tagadva, hogy mondhatnék, mikint a’ fe
nyegető vész elhárítására tettünk a’ mit lehetett, midőn még 
ideje volt. Isten ne adja, hogy ez orggyülésre is illy ítéletet 
mondjon egykor a’ hisztéria. — Isten ne adja, hogy 1 e I— 
k ü n k r e n e h e z e d j ó k  azon bánatos g on do la  t is, mi
ként láttuk közeledni a’ vészt királyunk trónja, láttukköze- 
ledni hazánk felé és nem léptünk fel férfias határozottsággal 
azt elhárítani,mindenesetre pedig emlékezetünket a’ köteles
ség-mulasztás vádjától megmenteni Én tehát arra szólítom fel 
a’t.k.rrket.-emeljükfelpolitikánkata’körülményekszinvonalára 
merítsünk erőt a’dynastia iránti hűség érzetéből, merítsünk e- 
rő ta ’ rajtunk fekvő felelősség ’s polgári kötelességünk érze
téből, nagy körülményekhez illő nagyszerű határozottságra, 
Ezen körülményeket, miként a’monarchián belül és a’ külföl
dön vannak, rajzolni nem akarom,mertközünségesen tudvák, 
de kimondom erős meggyőződésemet, mikínt a’ birodalombeli 
nyugalom bomladozásának’s ebből eredhető minden balkü- 
vetkezéseknek valódi kútfeje a’kormányrendszerben fekszik. 
Természetelleni politikai rendszerek is soká tarthatják fen ma
gokat, mert a’ népektürelme ’s a’ kétségbeesés közt hosszú 
utfekszik,de vannak politikai rendszerek,mellyek azáltal,hogy 
sokáigtartottak,erőben nem nyertek,hanem vesztettek,’s vég
re elkövetkezik a ’ perez, midőn azokat tovább tartogatni a- 
karni veszélyes volna, mert hosszuéletök megérett arra,hogy 
meghalhassanak. Halálban pedig osztozni lehet, de azt kike
rülni nem. Tudom én, hogy elvénhedt rendszernek, mint el- 
vénhedtembernek nehéz megválni egy hosszú élet eszméjétől, 
tudom: hogy fáj darabról darabra öszszedőlni látni, mit egy 
hosszú élet építgetett, de midőn az alap hibás, a’ dülés fatu- 
makikerülhetlen,és mielőttünk, kikre a’gondviselés egy nem
zetsorsát bízta,halandó ember gyarlóságai befolyástnem gya
korolhatnak. A’ nép örök ’s öröknek kívánjuk e’ nép hazáját 
’söröknek amadynastia fényét,mellyeturalkodónknak isme
rünk. A’mult kor emberei egy két nap után sírba szállanak, 
de a’ Habsburg-ház nagy reményű ivadékára Ferencz József 
főhgre, ki első felléptekor a’ nemzet szeretelétmagáévá tet
te,egy fényes trón öröksége vár, melly erejét a’szabadság- 
ból meríti ’s mellyet ősi fényében megőrizni a’ mostani me- 
chanismussal bajosan lehet.— ’S én félek, hogy ha a’ nemze
tek loyalis nyilatkozványai közbe nemjőnek, ama megcson-. 
tosultpolitika az istenb.bold.szent szöv. egy újabb kiadásában 
keresendmég magánaktengődést,pedig a’sz. szöv. első ki
adásakor is nemez mentette meg a’ trónodat, hanem a’ né
pek lelkesedése, egy olly lelkesedés, mellynek alapja.-szabad- 
ság-igéret volt. Dynastia iránt, melly népeinek szabadságára 
támaszkodik, keletkezni fog mindig lelkesedés,mert szívből hű 
csak szabad ember lehet,de bureaucratiákiránllelkesedés nem 
keletkezhetik. Életetés vért adhatnak a’ népek szeretett dy- 
nastiájokért,de egy nyomasztó kormányrendszer politikájáért 
egy verébfiunaksem lesz kedve soha meghalni. Igenis t. rr. 
erős meggyőződésem, hogy dynastiánk jövendője a’ biroda
lom népeinek egy szívben lélekben egyesüléséhez van csatol
va, ezen egyesülést nemzetiségeik respectálása melleit, csak 
az alkotványosság érzelemrokonitó forrasztéka teremtheti 
meg.Bureau és baj onnét nyomom kapocs.Énhátinditványom- 
ban, mellyet tenni akarok, dynastiai szempontból indulok ki, 
és Istennek hála, hogy ezen szempont hazánk érdekével kap
csolatban van. Kigondolhatna borzadás nélkül az eszmére, 
hogy a’ nép áldozatokba bonyolittassék, szellemi és anyagi 
kárpótlás nélkül?Ha mi ez országgyűlésről szétoszlanánk a’ 
nélkül, hogy megvinnők a’népnek, mit e’ törvényhozástól an
nyijoggal, ’s olly méltán vár,— ki merné magára vállalni a’ 
felelősséget? ki merné magára vállalni a’ jótállást, hogy a’ 
lelkesedés és áldozatkészség, mellyel e’ház falait megzendit- 
hetjük,az életben is viszhangra talál? A’ t. rr. érezni fogják 
a’ körülmények súlyát, azért e’ viszonyokat tovább nem fej
tegetem,hanem egyszerűen átmegyek indítványomra, mellyet 
ajkaimra a’ dynastia iránti hű ragaszkodás, hazánk ’s a’ nép 
iránti tartozás ’s felelősségem érzete ad. De mielőtt azt elő
terjeszteném, még csak azon egyet jegyzem meg, hogy indít
ványomban az országgyűlés némelly teendőjit elszámláland- 
ván, sérelmeket, mint minők a’ részek kérdése, a’ vallásügyi 
viszonyok és különösen az olly fontos horvát ügy, azért nem 
említek, mert olly alapkivánatokat fogok előterjeszteni, mely- 
lyekha, mint joggal hiszem, teljesednek, egyszersmind ezen 
sérelmek orvoslásának biztosítékát magokban foglalják.In- 
ditványommal tehát ezen nagy fontosságú kérdéseket is, és 
különösen a’ horvátkérdést, mellyet ezen orsz.gyülésén meg
oldatlanul hagyni nem szabad, a’biztos megoldás fokára aka
rom fölemelni, változatlanul el lévén határozva, hogy ha a’ 
megoldás ez utón, mellyen egyszersmind a’ múltak sebeinek 
keserű felszaggatása elkerülhető,nem sikerülne, legyen bár a’ 
múltak sebeinek fölszaggatásával a’horv.kérdést lelkem egész 
rokonszenvével minden részleteiben felkarolni legsürgetőb- 
kötelességeink közé számítom, ’s hiszem a’ t.rrk is  hasonló
anvannak iránta lelkesedve. És most minden további motiva-

tio nélkül fölirást indítványozok ó felség., (már közlöttük). 
„Ezekből áll alázatos indítványom, méltóztassanak a’ t. rr. 
tanácsot kérni a’körnlményektől,hivatásuktól ’s felelősségük
től, és határozzanak e’haza sorsa fölött. (Szűnni nem tudó él
jenek, és zajos tapsolás.) Mindenfelől kiáltozzák „elfogadjuk, 
elfogadjuk!“ —  mire

R u t t k a y  elnök: Végzésül kimondja, hogy a’ tábláé’ 
komoly pillanatban,melly a’ nemzet sorsa fölött határoz,egy 
s z í v -  ’s lélekké olvadva, a’ pesti indítványt magáévá teszi.

Kossut h .  Érzi a’ perez fontosságát ’s óhajtja,hogy e’ 
szerencsés egyetértés tovább is föntartva, trón- és hazára 
meghozza gyümölcsét. Mivel nem tudjuk,mit hoz a’ holnapi 
nap, azért jónak látná megbízni kerületijegyző urat a’ föl— 
irás fogalmazása-’s Kinyomatására, hogy már délután hite
lesíttessék és holnap az országos ülésre átvitethessék („m ég 
ma!“ ) És e’ miatt most a’ gyűlés eloszlatandó,hogy délután 
a’hitelesítésre megint viszszajőjenek. — Ezzel az ülés 2A l lk. 
eloszlott. Délutáni 5 órakor folytattatolt az ülés. R u t t k a y  
elnök az országgyűlési ifjúságnak szabadsajtó ügyében kelt 
petitióját nyújtja be, melly véleménye szerint felolvasandó 
volna. (Élénk „halljuk!“ a’ hallgatóság részéről.) S z e n t -  
ki r á 1 y i M. választványhoz véli utasittatni e’ petitiót. —  Ez 
közhelyesléssel elfogadtatott. Ezután olvasá a’ fölirásijavas
latot országgyűlési teendőink iránt, melly helybenhagyatott. 
—  Ru t t k a y .  Jelenti: mikép személynök ő méltósága holnap 
reggeli 9 óráratüzle ki az országos ülést. Bőn is (Szabolcs) 
Felszólítandó személynök ő méltósága, hogy a’ főrendeknél 
is eszközöljön holnap ülést ezen fölirás átadhatása végett.—  
Ma d a r á s z .  (Somogy) Nem akarja, hogy a’ személynök ön
kénye szerin:, határoztassék meg az országgyűlés. Szerinte 
a’ személynök akkor köteles országos ülést hirdetni, mihelyt 
a’ tábla jónak látja azt. Ésigy a’máról holnapra halasztás el
len óvást téve, a’ tábla által kívánja meghatároztatni az ülés 
óráját. —  B a b a r c z y .  A’ tárgy vitára most nem való, mert 
személynök ő méltósága válasza a’ mai ülés tartása iránt ta
gadó nem vala. —  Ezzel az ülés 6 óra felé eloszlott.

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G O K .
Z en ip lén in eg y e . (Vége.) Némi vidéki újdonságokul 

följegyzendőnek találtuk: S. A. (Jjhely városi tisztujitás egy 
kisded megyébe is beillő korteskedéssel, etetés, itatással, 
síppal, dobbal, trombitával, számos veres és tarka zászlóval 
ékeskedve tartatott meg ’s mig a’ vöröstollas párt győzelme
sen tartámeg 3adizben már az igazságos és törvénytudó Ba- 
lásházy Ferencz táblabirót a’ főbiróságban, egyszersmind a’ 
fejértollas elem megmutatá erejének hatalm át, mert fő
jegyző Hidegkövy János kezébe fejér tollat adott és így 
aliquanuo valet, aliquando non valet— veres toll. Tetemes 
költségbekerült biz ez, ’s nem csuda, ha a’ füstbe ment erő- 
ködés után v á l t ó l á z  is mutatkozott imitt amott. Csakhamar 
tisztujitás után bizonyos súrlódásba jött főbiránk a’ közép
ponti lejértollas szolgabiróval, és a’miatt letette hivatalát, de 
a’ polgárság kényszerítő ragaszkodására ismét viszszavál- 
lalta azt, az indulat hevében ejtett szót nem kell férfias h ig- 
gadság jellemző nyilatkozataként venni. Egyszersmind édes 
lőbiró ur! ordo est anima rerum, fölöttünk áll biz az a’ szol- 
gab iró , ha községi elöljárók vagyunk, Írjuk bár magunkat 
mind az 52 megye táblabirójának, és aztán ollyan humánus 
szolgabiróval mint a’középponti, a’ többinek is tisztelet be
csület! ki lehet jönni, hisz ő is volt városi biró.—  Tokajban 
Tolcsván szinte borban úszott a’ városi tisztujitás, Patakon a’ 
nélkül, hogy ellenpárt mutatkozott volna, még emberélet 
is esett áldozatul. Szóval beharapozott már a’ korteskedés 
mételye a’ csendes városi községek, egyszerű helységek, 
istenes testületek fizetéses és fizetéstelen hivatalok körébe és 
ennek eredvénye ama szánandó tapasztalatra vezérli a’ figyel- 
mezőt, miként nincs megsokmostani elöljáróban a’ régi ko
moly méltóság, kihalt a’ nép kebléből az elöljárók és főb
bek iránti kegyeletteljes tisztelet, és még igen meszsze ha
tó jellemzéseket adhatna a’ tapasztalás, de most erről eny- 
nyi elég legyen. —  Országgyűlésünk folyama ritka élénk 
figyelemmel kisértetik, mesterember és földmivelő is is
merik már a’ napi kérdéseket, és ki hinné, a’ válaszfölirat 
letételét egy kis városi casinó sokkal előbb kimondá,mint sem 
arra sokkal magasb körökben talán csak gondoltak volna is. 
KJL.ésZemplén követei szeretetben és nagyra becsültetésben 
állanak felsőbb, közép és alsóbb köröknél egyiránt.

A’ közteherviselés igazságafelől annyira meggyőződtek 
a’ közrendü nemesek is, és olly készen vannak arra, miként 
bizonyos háromszáz nemességü közönség keblében csupán 
egyetlen nemes van, ki még mindig protestál, és közügyre hi
vatkozik, nóta bene: nemesi bizonyságlevelérül pedigmég a- 
lig kopott le a’ porzó. A’ józan szabadelvűek pártja időnkint 
népesül, míg a’ fontolva haladóké pusztul, ’s minap egy i- 
gazán eszes conservativ szomorodva mondá: bizony kevesen 
vagyunk már, de azért tartsuk magunkat. Multévbenszembe- 
tünőleg nagyobb volt e’vidéken a1 halálozás, mint a’ sza
porodás, némelly helyen száz halt meg, és alig született 
15. —  A’ tiszamelléki ref. egyházkerület superintendense
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85. éves korában hunyt el, ’s a’ tudós Somosy János meg 
választatásához hajlik a’ méltányostöbbség. A’ miskolczi ek- 
lésia megüllé már gyászünnepét , és kedves papja fölött 
ketten szónokoltak, az első tetszésben részesült, a’ má
sodiknak beszédében egyedül az volt tetsző, a’ hol lefelé in
dult, keresni a’ nagy halott sírját. Az egyházkerület gyászün
nepélye később fog tartatni. A1 hoszszú farsang sok bállal ki- 
nálkozék, tánczosul még csak kapni ifjat,de férjül kevés vál
lalkozik, a’ mai szabad szellem sok tekintetben alkalmatlanná 
teszi ehez korán érő ifjainkat, ’s a’ kik mind ennek ellenére 
is neki hajtanak, többnyire gazdagulási tervből indulnak ki, azt 
gondolván, mintha itt is elég a’ felhősdi puszta hang, épen úgy 
mint a’ politikai téren,hogy azzal valamit szerezhessünk és ér
demeljünk.— A ’ pataki kerületszolgabirájamult napokban sa
ját lakán Legyes Bényén tartá a’ computust, és örömtelve be
szélik városi és falusi bírák, mikéntmég ollyan computust nem 
értek soha, mert a’ hivatalos kötelesség számonkérte után, 
asztalához ültette mindnyájokat, ’s megvendéglé szerény le
ereszkedéssel.—  Egy ur váltógazdaságothozván be ahoz nem 
szók ott birtokában, kérdé a’ tisztet: mi véleménynyel van ő a’ 
váltógazdaság felől, ez aztfeleléhevenyében.-bizony csak azzal, 
hogy váltóban fogja ez adni a’ jövedelmet.—  Patakon polgári 
casino alakult száz taggal, alakulási föltételei közül említést 
érdemel, hogy az úri casinónak nem lesz ellensége és kár
tyázni nem enged. K.— k.

Ti s z t u j i t ás  S. Pa t a kon .  A’ földesuraság alól ki
váltakozott szabad Sáros N. és Kis-Patak város választott kö
zönséggel kormányozza magát, melly választott közönségnek 
egyiránt tagja valláskülönbség nélkül minden értelmes és va
gyonos polgár. Ezen választott közönségnek van egy elnöke,
jegyzője, pénztárnoka,ügyviselője,határügyelője,gyámatyjaés
gazdája.Ezentisztviselőség és választott közönség határozatit 
végrehajtja,és így ennek erélyétől függ igen sok,mert haszta- 
lanoka’legüdvösbhatárzatok,ha pontos végrehajtás óletetnem 
ad azoknak. A’ tisztviselői erélyesség abban tünteti ki magát 
leginkább, hogy a’ közönség adósságából minél több tisz— 
táztassékle. A’ lefolyt 1846ik és 1847dik évben volt elnök 
fogarasi Constantinus György táblabiró vezérlése alatt hu
szonkét ezer vforint rovatott le a’ közadósságból, ’s a’ szá
mítás nyilván megmutatta, hogy ezen elnökség hozott elő 
eddig legtöbb sikert; tisztelt elnök ur a’nép hálája kíséreté
ben lépett le ’s hogy hivatalának tovább folytatására teljes
séggel nem birathatott,egyedül aztadá okul,mert erődusabb 
férfiút óhajt a’ közjónak, hogy az még inkább menjen elő. 
1848dik esztendőre következőleg választattak tehát meg a’ 
választott közönségi tisztviselők: elnöknek Kun Dániel tábla
biró, jegyzőségben Szakácsy Dániel h.ü., pénztárnokságban 
SzombathyJánosh.ü.,ügyviselőségbenTóthPápayZsigmond, 
Balogh Lipót, gyámatyaságban Boros László, gazdatisztség
ben Bodnár Lajos megerősíttettek, határügyelőnek — miu
tán Both István kispataki jegyző lett —  Ardéy Károly válasz
tatott. —  A’ nagypataki rendezett tanácsnál főbiróságra —  
minden legkisebb ellenzés nélkül—■ Sebeczky András lelke
sült köz akarattal választatott meg, tanácsjegyző Kálniczky Ká
roly köz- és váltó ügyvéd; adószedő: Radeczky János; város
hadnagy: Bodnár Imre; szállásmester: Stiglicz Albert; gazda: 
Kis István. Tanácsnokok: Elek János, Keresztényi István, Frid- 
rik János, M. Szabó Bernát, Katona Zsigmond; h. ü. Szakácsy 
Dániel; h. ü. Szabó József, Ardéy Sámuel, Dobozy László, Sebő 
Mihály, Kis Tóth András, Szokolyi János, Lavirai-Szabó Dániel, 
Nagy Ferencz, Nagy András, Abaházy István, Radeczky János, 
Kiinger János, Lévai Imre, Galgóczy Imre, Smied Ferencz, 
Nyíri Mihály, Tatár Mihály, Rimaszombathy Imre, Bodnár La
jos, Saksó János.

A’ két városi nemesi hadnagyi szék tisztujitása is mos
tan tartatott meg ’s főhadnagygyá választatott Láczai Szabó 
József, jegyzőségben megerősittetett Both István, tanácsno
kokká Galgóczy Károly, t.b. Vadnay György t.b. Balogh Jó
zsef t.b. Pandák Gábor h. ü. Zsiday István, Baksay József, Ar
déy Sámuel, Rimaszombathy Gábor, Dobozy László, Katona 
Zsigmond h.ü. N. P.

k ü l f ö l d .
FRANCIAORSZÁG. A’francziaresp. újra megállapítá

sánál köv. eseményt beszél a’ „Democratiepacifique“ mikép 
a’ tüileriák elfoglaltakora’ nép Krisztus gyönyörű szoborké
pét találta.A’ nép megállóit ’s üdvözléazt. „Barátim! kiálta 
egy növendék az öszmüvészeti iskolából— ez mindnyájunk 
ura!“ A’ nép fölemelő a’ képet ’s ünnepélyesen st. Rokusz 
temp!ombavitte.„Polgárok le a’kalappaUÜdvözöljétek Krisz
tust!“ kiáltott a’ nép ’s mindenki vallásos érzelemmel hajlott 
meg.— A’ fölebbvíteli törvényszék febr. 26án Guizot vádál
lapotba helyeztetését kimondá. 27én reggeli 10 órakor 74 
holttest feküdt a’ városháznál, az elestek száma 600 állít— 
tátik. Követek sorából csak Jollivet nem találják. A’ sebesül
tek számát még nem tudják. Vasárnap 27én minden sz. egy
ház nyitva állt, a’székes templomban Lacordaire szónokolt ’s 
az érsek, ki a’ küzdésnapok után valamennyi kórházban meg- 
látogatá a’ sebesülteket, minden templomban Dominesalvum 
fac regnum helyett— salvum fac populum— ot énekeltete. A’ 
lengyelek Párizsban egy külön ezred-alakitásra ajánlkoztak, 
’s azonnal létesítéséhez is fogtak. Lajos Fülöp nője ’sMont- 
pensierhg kíséretében febr. 24ei éjjel 11 órak. Dreuxbe ér
keztek, ’s a’várban háltak meg. Vacsorájokata’ vendégfoga
dóból hozatták. Az aligazgatód néhány meghitt ismerős igen 
leverten találták a’ királyt, ki többször ismétlé: „Mint X. Ká
roly!“ Másnap reggel bérkocsin mellékutakon Vernonba uta
zott. Midőn a’ menekvő király ’s nője a’ concordetéreni obe- 
liszkhez értek Párizsban,a’ királynőnekhirtelen eszébe jutott, 
hogy semmi pénzt nem vittek magokkal’s e’körülményt egyik 
lovas nemzetőrségi tiszttel, ki a’ sokaságban utat csinálni i- 
parkodék, közié. A’lisztazonnal pénzgyüjtéshez fogott’s mint
egy 200 frankot szedett öszsze’s útiköltségül a’királynak a- 
dá által. Montpensier hg, ki Orleans hgnőt a’ kamrába kisérte, 
nem térhetett vissza többé a’ tüileriákba; nője Luiza Fernan- 
dahgnő, kit a’ király’s királynő futáskor ott felejtettek,midőn 
a’ palotát a’ nép elfoglalta, ennek legfelsőbb emeletébe me
nekült, hol is 25kei eslvéig maradt elrejtve. Egy nemzetőrsé- 
gitiszt,kia’tüileriák termeinekvizsgálatára bízatott m egtalál
ta őtitt egyik inasszobában egészen sápadtan ’s elerőtlenülve, 
félelem’s éhséggyötrelmeiközt.A’tisztrnegnyugtatáőtfrisitő- 
kethozott,nekiéssajátlakába vezeté,másnap pedig jelentésttőn 
ez eseményről az ideigl. kormánynak, melly a’ hgnőt biztos 
de titkos őrkiséret mellett Londonba szállittalá. — Guizot 
eltűnt azon pillanattól fogva, midőn a’ király lemondásáról 
értesült. A’ miniszterek úgy látszik mindnyájan megszöktek, 
Salvandy kocsiját egy csapat nép csekély távolságra Párizs
tól megismérte, feltartóztatta ’s darabokra vagdalta , a’ volt 
miniszter szerencséjére néhány perez előtt, darabig gyalog 
menendő, kiszállott.A’tüiller.ostromakor a’miniszterekmind- 
nyájan a’ belügyi miniszterségben voltak öszszegyülve,’s mi
dőn a’ palota elfoglaltát hallották, ablakon ki ’s a’ tetőn át 
egy mellékházba menekültek, onnan pedig álöltözetben kiki 
más irányt vön. Az id.korm.lehető leggyorsabban szilárdul ’s 
tiszteletet nyer azoktól is, kikel eleinte rémüléssel töltött el. 
Egyikét legnagyobb nehézséginek már legyőzte: t. i. a’ fegy
veres, zajgó, fenyegetőző tömeget eddig szerencsésen elosz- 
latá. A’ háromszinü kokárda diadalmaskodott a’ vörösen, 
melly színt a’ tömeg eleinte erővel meg akarván tartani,La- 
martinenek legnagyobb fáradságába került a’ követelő kedé
lyeket lecsilapitni ’s a’ háromszint megtartani. Hatalmas szó
noklatával t. i. szelidehb irányt adott a’ népkivánságnak. Cre- 
mieuxa’büntetés és kegyelemügy-igazgatót oda utasitá, mi
szerint semmi halálos ítéletet ne hajtasson végre, hanem az e- 
lőbbijelentéseket az elitéltek fölött egy uj jelentéssel’s azösz- 
szes irományokkal adja be,— büntetés-enyhítés kieszközlése 
végett. Hol ez nem történnék, a’ végrehajtást addig halasz- 
sza, mig az öszszehivatandó nemzeti gyűlés határoz a’ halál- 
büntetés iránt.— Az ideigl.kormányrendelkezésére köv.pénz- 
öszszegek állnak készen: 135 millió ft a’ bankban, 55 milliő 
a’kincstárban, öszszesen 190 millió. —  A’ belügyminiszter 
k ö r l e v e l e t  bocsátott a’ központi-dolog ’s f e g y h á z a k  
igazgatóihoz, a’ rend ’s fegyelem kellő fentartása iránt. —  
Továbbá nyilványossági hivatalt állított fel, mellyben vala

mennyi hírlapíró mindenféle hivatalos tudósítást, irományo
kat ’s leveleket megtekinthessen. Az ideigl. kormány azon 
24 mozgatag (mobil) nemzetőrségi ezredet, mellyekmost 
alakulnak, Afrikába szándékozik küldeni.— A’ volt kanczel- 
lar lakása Petit-Luxemburgbanideigl. kormányelnök Dupont 
ur számára rendeltetett. Marrast a’ National főszerkesztője 
az udvartartási birtokok főigazgatójává neveztetett.—  Bu- 
geaud marsai képe a’ marsalok termében a’ tüileriákban 
szétromboltatott. Soult marsai palotáját megkímélték, de ka
tonaőr nem áll többé lakja előtt.

ANGLIA. Febr. 29kei estvéig Londonban még semmi 
nyoma nem volt Lajos f ülöpnek és nőjének.A’Times szerint 
legnagyobb aggodalom uralkodott sorsuk iránt. Nemours 
hg febr. 27kén esti 8 óra előtt érkezett Londonba. Levert’s 
igen elíaradtnak látszék sgyors futásában semmi pogyászt 
nem hozhatott magával. Montpensier hgnő febr. 28kán dél
után szállott meg a’ franczia köyetségi palotában London
ban. Nemours hgnő gyermekeivel együtt’s Montpensier hg 
mart. 2káraváraték a’ britt fővárosba. Egy előkelő hölgy 
érkezett gyermekestül Jersey csatorna szigetre, ez hiedelem
szerint Orleans hgnő a’ párizsi gróf chartresi herczeggel.__
Telegraphi sürgöny mart. 5kéről jelenti Párizsból, hogy a’ 
választó testületek april 9kén hivatnak egész országszerte 
öszsze. April. 20kára tűzetett a’nemzeti gyűlés öszszejöveteli 
napja’s kilenczszázra menend a’ népképviselők száma; szin
te telegraphi sürgöny szerint Lajos Fülöp, miután Trouville 
környékén néhány napig lappangva tartózkodott, mart. 4kén 
Havrehól,Express4 gőzhajón Angliába menekült. A’ készüle
tek ez utazásraolly titkolózással történtek,hogy a’ gőzhajóka
pitány még nem is gyanithatá, kit szállít által Angliába. Az 
alsó szajnai rendkívüli biztos Dechamps P. így értesíti lega
lább erről az ideigl. kormányt Rouenból mart. 3káról,mitez 
azonnal telegraphi utón közhírré tenni sietett.

NÉMETORSZÁG. A’ würtenbergi király tökéletes saj
tószabadságot adott országának, bel éskülügyekre nézve. A’ 
censura megvan szüntetve; a’ sajtó szabad ’s csak a’ ren
des büntető törvény az egyedüli sorompó; gyors szóbeli ’s 
nyilványos eljárással intézendőkel a’ sajtóvétségek.— A’ba- 
deni nagyhgségben hasonlag tökéletesen felszabadittatott a’ 
sajtó ’s kérelemlevelek keringtek aláírás végett legszabadabb 
elvű kivánatokkal. Általányos népfölfegyverzést kérnek sza
bad tiszlválasztással; német parlamentet, szabadon választat
va a’ néptől, ’s lehető legkiterjedtebb képviselet alapján. A’ 
parlament székhelyéül Frankfurt javasollatik. Tökéletes val
lás, lelkiismeret- ’s oktatásszabadság.Népszerü törvénykezés 
esküttszékekkel. Általányos német statuspolgári jog. Igazsá
gos adóztatás jövedelemhez arányitólag. Valamennyi status- 
miniszter és tisztviselő felelőssége, eltöröltetése minden elő
jognak ’stb ’stb.Hasonlókat kívánnak számos egyéb német vá- 
rosban’s fejdelemségekben is jelesen Bajorországban. Ennek 
fővárosa München mart. 2dikán estve heves demonstratiók 
színhelye volt. A’ nem kedvelt belügyminiszter Berks ellen, 
kit Landsfeld grófnő (az isméretes Lola Montez spanyol tán- 
ezosnő) buzgó pártolójául is gyűlölt a’ lakosság nagy része, 
irányoztatott a’ köznyilatkozás, melly eleinte csak macska
zenére ezélzott, de végre nyilt lázadássá tört ki a’ miniszter 
ellen, ablakit’s kapuját azon háznak, mellyben lakik, betörvén 
a’ felingerült sokaság. Mindinkább zendülési szint öltvén a’ 
dolog, a’ kormányépületet is nagyon megrongálta a’ nép, köz- 
benközben e’ kiáltások hangozván „éljen a’ német szabadság! 
éljen a’ respublica“ ! és „pereat Berks, le Berkszel.“ Más nap 
a’ király azonnal eltávolitá—  állítólag csak kevés időre —  
a’ nép gyűlöltét a’ kormányrudtól; a’ polgárságpedig ösz- 
szegyülekezvén, kérelmet szerkesztett a’ királyhoz: a’ cen
sura teljes megszüntetése, esküttszékek behozatala , ezeken 
gyakorlandó nyilványosság és szóbeliség, miniszteri felelős
ség, a’ rendi választási törvény megváltoztatása, az öszszes 
katonaságnak alkotványi oklevélre eskettetése,korszerű rend
őrségi törvény, a’népképviseltetés iránt a’ német szövetség
nél (német parlament.) Ezen kérelem számtalan aláírással 
ellátva mart. 3kán a’ királynak benyujtatolt, ki is arra kevés 
nap alatt adandó választ ígért ’s meg is adta már.
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jArverés. B.e. felső-őri Pyrker J. L egri patriarka-érsek végrendelete végrehajtóji ré

széről közhírré tétetik: miként a’ nevezett érsek vagyontömegéhez tartozó több rendbeli hintók, 
szekerek, lószerszámok; asztali ezüst és porczellán szerek, abroszok, asztalkendők, tükrök, csil
lárok, képek, különösen nagyszámú válogatott réz-és aczélmetszetek rámákban; nagyobb men
nyiségű ágynemüek’s némelly házi bútorok f. észt. martius 27dik (huszonhetedik) és következő 
napjain Egerben az érseki lakban árverés utján készpénz fizetés mellett fognak eladatni. —

Kelt E g e r b e n ,  martius .5én 1848.

| r ‘1 ® t v  é n y. rására nemkülönben: a’ fizetésöszszeggel fölérő
A’ rónaszéki sóbánya-hivatalnál a’hánya- cautio letétele kötelezettséggel öszszekötve van, 

tiszti állomás P r i k Károly halála által megü- folyamodványaikat legfölebb f. évi mart. 26káig 
riilvén, ezen állomást elnyerni kívánók, mellyel (huszonhatodikáig)a’ mármarosi kir. kincstári 
300 pírt évi jövedelem, 10 köb öl tűzifa, 1 igazgatóságnál nyújtsák h e , ’s egyszersmind a’ 
mázsa sójárulék, szabad szállás élvezete, 24 p. selmeczi kir. bánya-academiánál jó előmene- 
mérő t. búzának pgő 1 ft. 45 kr. szabott ároni tellel végzett bányászati tudomány, ’s a’cautio 
megváltása és 36 font fagygyu a’ hányák bejá- letétek tehetségről magukat igazolják. 2—3

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y .  —  Nyomatik T r

73. sz. Árverési hirdetvén}'. j pénzek, f. e. martius 27kén (huszonhetedik) és
Á főméltóságu magy. kir. udv. kamararen-1 következő napokon; 

deléséből ezennel közhírré tétet k: hogy boldo-! Nemkülönben hordó borok de hordók nél- 
gulthgKopácsyJózsef ország prímásának hátra- kiil és üvegekben f e. április 3án (harmadikán) 
hagyott tömegéhez tartozó többféle ingó vágyó-’és következő napokon szokott reggeli és délu
nok, úgymint: porczellán, finom, és közönséges táni órákban az esztergami primási fénylakban 
asztali ruhák, szőnyegek továbbá arany rámáju1 tartandó nyilványos árverés utján a’legtöbbet i- 
tiikrök, függő lámpák, képek, városi és utazó-í gérőknek azonnali készpénzbeli fizetés mellett 
hintók, lószerszámok, á ló órák, régi és emlék- j el fognak adatni. 2 - 3

f  Magyar gazdasáfti egyesület. Á m. gazdasági egyesület f. é. tavaszi közgyűlése 
a’ pesti Józsefnapi vásár ideje alatt vagyis martius 18án d. e. 10 órakor a’nemz. Casinóbanfog 
megtartatni, mellyen az egyesületnek igen tiszt, tagjai minél számosban megjelenni szives tisz
telettel kéretnek. Pesten, febr.27én 1848. T ö r ö k  Jánosm. k. egy. titoknok.

Dunavizállás : Budán, mart. 9kén : 8* 1^ 3 " ' az 0 fölött. 
a t t n e r - K á r o í y i  betűivel, uri-utcza 4 5 3 . szám.
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Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; ^ T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden ízben egyegy ivén. Klólizethetni helyben a’ szer
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományoki: a kiván- 

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

eszi. april Íjétül junius végéig' terjedő évnegycdes folyamára teslvérlapjainluiak előfizethetni Budapesten bori 
ték nélkül: 2 ír. 40ki\, postán borítékosán belenként 2szeri küldéssel: 3 fr.40 ki ., hetenként 4szeri küldéssel 4 fr. pp. Pes 
ten uri-utcza 453d. sz. Trattner-Károlyi ház első emeletén bárminő biztos alkalom vagy szorgalomkocsi által.

A  Jelenkor és Társalkodó szerkesztősége.

I -

POGLALAT. Magyarország és Erdély. ( O r s z á g g y ű l é s :  ke
rületi tanácskozások a’ városrendezési munkálat és az ürökváltság tár
gyában átküldött főrendi üzenet fölött; országos rendi iilésaz országos 
teendők fölirása tárgyában ; budapesti napló-)

Kü l f ö l d .  (Francziaország, Olaszország.)
É r t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Ha l á l oz á s .  Mart. 13kán hajnali 5 órakor adáki lelkét 

Ilonunk áldottabb papjainak egyike mélt. M i s k o 1 ez y Márton, 
fölszentelt tinniniai püspök, kolosi apát, az esztergami érseki 
egyház nagyprépostja és kanonokja.A’boldogult jelesb honfiaink 
koszorújába tartozván, helyén leend éltének rövid vonásit a’jövő 
kornak általadnunk. Született Galgóczon Nyitra vármegyében 
17ti3ki nov. Okén; íbiszen teltetett I789ki sept.26kán; uj misét 
tartott sept.29kén; arany miséjét pedig 1837ben ; káplán Ko
loson volt (Rudnay Sándornál ki bibornok-érseke lön) 1789, 4 
év 8 hónapig; plebánus l794tőlNagy-Lapáson; innen I796ki 
decemberben Sándorfra költözött, hol másfélévig működött; in
nen Nádasra ment által, hol 17 évig ’s 8 hónapig lelkészkedelt; 
innen 1815ki mart.ban Szakolczára ment által plebánussá, hol 
1816. franczia háború alatti érdemeiért ő felségétől nagyobb a- 
rany érdempénzzel jutalmaztatott. I815ben Kolosról nevezett 
Boldogaszszony apátjává lón; 1821ben pozsonyi ’s l825ben 
esztergami kanonokká ’s mint illyen a’papnövelde igazgatója, 
lyceumi prodirector és Nagyszombat városi plebánus-helyettesi 
minőségben lón kedveltje a’ népnek kivált szegénységnek buz
gón hirdetvén az Istenigéit a’ szentszékről, és a’ szeretet példá
jával. Végre nagyprépost és fölszentelt tinniniai püspökké e- 
melték őt erényei. 0  egyszerű de az üdvezitő lelke szerinti férfin 
volt, ki szegényeknek örömórákat szerezni mindenek fölött sze
retett, fölkereste a’vakot’s neki élvezetes kenyérkereseti mó
dot nyújtott, őt például fi árfaj átszásra taníttatván; példás volt a’ 
szent zolozsma és isteni tiszteletben legvégig; asztalánál vendég- 
szeretőlegmindig szivesen látta az embereket nyílt háza; sok 
szegény deákot taníttatott; sok özvegynek szállását és tűzhelyét 
biztositotta; végső időkben szegényt elhagyta szemvilága ’s ő 
mégis buzgón szolgált Istennek ahitat és alamizsnálkodással, a’ 
tavalyi ínségben sajátkezülegosztogatá reggelenkint a’ kenye
reket és pénzt, mit a’ szegény ajkak „püspök-reggeline^nevez- 
tek el.Végintézetében a’ szent tamási elemi iskolára 10 ezer vftot; 
azonfölül vagyonát szegény falusi plebánusok és gyámoltalanok
nak hagyományozta. Tetemei löki reg. 10 ór. takarítottak a’ vár 
catacumbáiba. Ha minden hazafi igy rónáié keresztyén tartozá
sit, hazánk legvirágzóbb, legboldogabb földi paradicsommá va
rázsoltatok. — Legyen áldott emlékezete !

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
67ik ker ül ,  ü l é s v é g e  2 1 6 . § . T o m c s á  ny i. Miért 

nem tanácskoznak a’ főpolgármesterről, ha ittmindenüttan- 
nak teendőiről van szó! S z e n t k i r á l y i .  És az egész mun
kában! Ru t t k a y  elnök: Határzat van arra, hogy csak az il
lető §nál fognak róla ex professo tanácskozni. B ó n i s. Itt lé
vén a’ főpolgármester functióji meghatározva, e’ helyen kell 
róla is tanácskozni, vájjon akarjuk é vagy sem? ha elfogad- 
tatik is,e’ §§kon változást kell tenni, mert hiszi, hogy jogait 
mindenki lehetőségig megszoritni kívánja. S z e n t k i r á l y i .  
Ha elvetik is a’ főpolgármestert,nem lesz egyéb változtatás a’ 
§kon, mint hogy a’ főpolgármester helyett „elnök“ szó téte
tik. T o m c s á n y i .  Igen is lesz, mert tisztujitásoknál az elnök 
csak nem candidál. Egyébiránt, ha úgy tetszik, menjünk to
vább. (Tovább halljuk!) Ko l l e r .  (Pestvár.)Az mondatike’ 
műben, hogy tisztujitás előtt minden tisztviselő lemond. Szó
ló,nehogy ezalatt a’ közigazgatás és rendőrség megszakad
jon, világosan kitétetni kívánja, hogy a’ lemondok hivatalai
kat vinni tartozzanak, mig az uj tiszlviselőség meg nem vá
lasztatott. Ru t t k a y .  Kerületi jegyző ur észrevétele szerint 
e’ §ba csendbiztos helyett, mivel illy hivatalnok a’munkában 
alkotva nincsen „kapitány“ teendő. — Olvastatik a’ 217 .218 . 
§§. Bőn is. Mennyiben e’ §ok elnöki jogokat tartalmaznak, 
tárgyalás alá csak akkor vétessenek, midőn a’ főpolgármester 
ex professo szőnyegre kerül. Akkor majd ezekre ő is megteszi 
észrevételeit, és megmutatja, hogy csakugyan viszsza kell 
térnünk. S z e n t k i r á l y i .  Akkor is keilend candidálási jog ! 
Ezután a’ 227. §ig semmi észrevétel nem tétetett. Itt Ma
d a r á s z  szólalt föl. Ha utasítás kell a’ városoknál, küldőji 
azt a’ 41. §nál kívánják megemlittetni, miszerint az utasítást 
ne a’ tanács, hanem a’választók adják. Egyébiránt ő utasítást 
nem kíván. Ezután szavazni kívántak. A’ kérdést némellyek 
úgy akarák föltétetni: legyen é utasítás? mások mig a’megyé- 
ben van, a’ városokat sem akarván ez alól fölmenteni, úgy 
kivánák föltétetni a’ kérdést: ki adja azt?— S z e n t k i r á l y i .  
Megismeri, hogy a’ városi ügyben ez a’ legfontosabb kér

dés, mert ez hozza érintkezésbe az országgyűléssel a’ muni- 
cipiumokat. Ép ezért bajos kimondani, legyen é vagy ne uta
sítás? A’ megyék ugyan adnak utasítást, de a’ hadiadó kér
dését kivéve, róla nem szól a’ törvény. Ezt az élet fejti ki. If
jabb időben a’ megyék is látván, hogy a’ szokásos részletes 
utasítás csak akadály,azért általányosra szorítkoztak. Vannak 
dolgok, mikről a’ törvénynek rendelkeznie világosan kell: 
másokat pedig emhttetleniil hagyva az életre bízni szükség. 
Hlyen az utasításadás.Ha mindazáltal a’ többség megemlittet
ni kívánja, úgy csak Somogy szerint tegyük azt, hogy t. i. az 
utasítást más ne adhassa,mint a’ választók. El nök:  töl akar
ja tenni a’kérdést: de félbenszakasztatik. Seb es ty én (Vesz
prém) Küldőji a’ városban is akarnak, mig a’megyében lesz, 
utasítást. Ez a’ közgyűlés jogai közé tartozzék, mikor a’ fő
polgármester nem elnökösködhetik. Bóni s .  Heterogen ele
met a’ táblához behozni nem akarván, mig a’ megyék utasítást 
adnak, ez alól a’ várost sem oldja föl. (Szavazzunk!) J oan
no vi  cs (Temesvár) Nem aggódnék,ha tökéletesen eltöröl
tetnék az utasítás. Legyen é? ez volna legelőször eldöntendő: 
aztán ha megemlittetni kívánják —  azt véli kikötendőnek, 
hogy osaka’ választók utasítsanak. B a b a r c z y  elnök: kér
dés tehát, kell é az utasításról tenni említést? N e m r e  csak 
Pozsony, Nyitra, Vas, Liptó, Komárom, Hont, Zólyom, Esz
tergám, Pest, Turócz, Verőcze, Szerém, Zemplén, Gsongrád 
és Horvátország szavaztak, Bars és Szatmár nem volt jelen, 
Csanád pedig nem szavazott. A’ többség tehát megemlittet
ni akarta az utasítást. —  Sokan második kérdésül kitűzendő— 
nek azt kívánták: legyen é utasítás? Bőn is. A’ most igenre 
szavazók nem akarhatták eldöntetni azt, hogy ne legyen uta
sítás. Kérdés tehát kiadja az utasítást? J u s t h .  Szabolcs az 
idegen elemet behozni nem akarja: pedig practice azt tesz- 
szük, mert csak nem hiszi maga Szabolcs s e m, hogy a’ vá
rosok aristocraták legyenek. Szóló szerint most első kérdés: 
lesz é utasítás vagy sem? Ma d a r á s z .  Szabolcs követe csu
pán úgy érthette az idegen elemet, hogy más, mint munici- 
pium, e’ terembe ne jöhessen. Ki a’ megemlítésre szavazolL, 
egyszersmind elismerő, hogy a’ választók adjanak utasítást. 
Előbbi olly labyrintba vezetett, hogy ha azon kérdést antici- 
pálák vele,hogy legyen é utasitás?ő viszszavonja szavazatát, 
mert neki nem kell utasítás, ő csak annyit akart, ha az utasí
tást megtartják, azt ne más, hanem a’ választók adják. Ház
mán.  Nem barátja az utasításnak, mert nem foghatja meg, 
hogy azon választó tömeg, melly soha országos dolgokról 
nem gondolkozott, utasítást adjon,hogy a’ közbizodalom em
bere elé szabályok tétessenek a’ választó által. Ki áll jót ar
ról, hogy az illyen nem védi a’ castokat? vagy hogyutasitá- 
sát meg nem szegi?— Meg kelle valatörni a’ pályát. Egyéb
iránt, ha az utasítási szerencsétlenséget a’ városokra tuk
málják, legalább annyit tegyenek meg, hogy a’ választó ’s ne 
a’ tanács adjon utasítást. P a  czol  ay. (Hont) Ó sem kíván
ta volna megemlittetni az utasítást,ha nem fél, hogy a’ tanács 
magához vonja: és most is azt mondja, csak azért kelle meg
említeni, hogy ne legyen, mert ő nem fél Szabolcs heterogen 
elemeitől. A’ megye ad ugyan, de nem kötelességből: több
nyire az egyediségekhez szabja, ’s az általányos oda czéloz, 
hogy tökéletesen eltöröltessék az utasítás. —  Kérdésül tű
zessék k i : legyen é utasítás ?

Lónyay  (Zempl.) Európában mindenúltvilágosan tiltja 
a’ törvény az utasítást. Ezt szóló most nem akarhatja, mert az 
előbbitöbbség- szavazataimra erre czélzott. Ő most csak any- 
nyit akar, hogy az utasítás permissive illesse a’ választókat. 
S z e n t k ir  áI y i: Ha legyen,vagy nem-ről van kérdés,ő is nem 
re szavazott volna. De a’ megemlítésnek czéljanem ez volt, 
most tehát <5 is csakZempIénértelmében kívánja megemlittetni 
az utasítást. —  Somsi cs :  6  a’ képviselőkre, nem a’ válasz
tókra ruházná át az utasítási jogot. Utasítást adni fölkiáltással 
nem lehet, hanem tanácskozni kell fölötte, 3— 4 ezer ember
ből álló tömeg pedig csak nem tanácskozóik. Szerinte tehát 
az volna szavazati kérdésül kitűzendő: vájjon a’választók vagy 
képviselők adjáké az utasitást?E’szerint ki is tűzetett a’ kér
dés. A’ többség a’ választók által adatja az utasítást, a’ kép
viselők által adatni csak Csongrád, Békés, Temes, To- 
rontál, Krassó, Győr, Baranya, Fejér, Eszterg.Mosony,Tolna, 
Bács, Pozsega,Szerém— kívánták,Bars,Szatmár nem volt je 

len, Csanád és Horvátország nem szavaztak. E’ szerint a’ 41. 
§hoz jő, hogy a’választók jogai közé tartozandik,,,az ország- 
gyűlési követeknek utasithatása.Némellyekmég a’követ visz-
szahivhatását is kitétetni kívánták, de a’ többség magában 
érthetőnek mondván ezt,tovább haladott.— A’230 Sigm eg- 
int semmi észrevétel nem tétetett.A’ 229ikben a’ fölügyelés, 
a’ helyt, tanácsot illeti, mivégett a’ kir.tanácsosok számaőfels. 
által szaporítandó. Ez idézett elő vitát. T e m e s v á r y  (Gson
grád): E’ tagok a’ városiakból választassanak. As z t a l os :  
Miután törvény szerint tagja mindenki lehet, az ajánlott mó
dosítás fölösleges. Bóni s :  Szaporodván a’ helytartó tanács 
dolga, jó lesz,ha négy taggal szaporodik, mert láma’ mosta
niak úgy sem érnek reá. Aztsem bánja, ha nem szaporítják is 
a’ számot. S z e n t k i r á l y i :  Jó lesz a’szerkezetet meghagyni, 
legalább a’ helytartótanács tagjai száma nem törvénytelenül 
szaporittatik.M a d a r á s z (Somogy): A’ helytartótanácsosak 
ne szaporittassanak,mert most is annyian vannak, hogy még 
e’ teremben is működnek néhányan közülök. Ha szükség van 
reájok, hijják vissza az itt ülőket, mert a’ nemzet még nem 
olly szegény, hogy képviseltetése végett rájok szoruljon. Kül
dőji szerint azon rendetlenséget, hogy a’helytartótanács nem 
hogy visszavonná a’nélküle kibocsátott törvénytelen paran
csokat, sőt még maga is, mint a’népnevelés ügyében__hlye
ket bocsát ki a megyékhez, abból vélik eredni, hogy rendes 
tagjai nincsenek jelen. És mindezekért küldőji a’ consiliumot 
számadásra kívánják vonni. S o m s i c s :  Ha Somogy köv. je 
len előadása hírlapok utján közzé nem tétetnék, felelni sem 
fogna, mert arra, hogy igy mellesleg elvkérdés döntessék el, 
— miutánneme’ műkörébe vág, felelni sem kellene. Somogy 
azon elvet pendíti meg, miért már a’ franczia kamarákban is 
sokat küzdöttek, t. i. vájjon királyi hivatalnok leheté követ? 
Ezt a’ törvény nem tiltja, sót a’ gyakorlat mellette szól: ezért 
tehát a’ helytartótanács feleletre sem vonható. Második a z , 
hogy ki hivataláért fizettetik, hivatala helyén lenni tartozik. 
Erre az válasza, hogy valamint az alispán követté válaztva 
huzza fizetését, (nem! nem!) huzza igenis, ha nem? ez csak 
újabb időben némelly megyékben van úgy, de fölszólít az itten 
ülő alispánok kozol,vallják meg,hogy fizetéseiket húzzák,(úgy 
van!) —  olly joggal húzná ő is: különben pedig itt léte alatt 
helye pótoltatik, mint megyékben a’követté választott tisztvi
selőé. Ennélfogva szóló e’ helyen épen olly joggal ül, mint 
Somogy követe.—  A’ tárgyra nézve: szóló nem látja helyét 
a’helytartótanácsosokszaporittatásának.H un k ár: Az 1723: 
90. szerint a’ tanácsosi tag semmi okból hivatalától el nem 
távozhatik,haesaka’praesesnek benem jel 3nti távozását. Tisz
teli ezer. ittülő urak intelligéntiáját,de bizony, ha kérdenékde- 
gyenek é itten? csak azt felelné, hogy ne legyenek. Serio szól. 
Illy nagy intelligentiáju urak szükségesek a’ consiliumnál is. 
Aztán ezen dilemmából ki nem bontakoznak: vagy szüksége
sek ott, vagy nem: ha igen? nem szabad elveszteni őket: ha 
nem? miért vették be oda? R u t t k a y :  Végzésül kimondja, 
hogy ezen szavak: „és e’ tekintetből gondoskodni fog ő fels., 
hogy a’ helytartótanácsosok száma városi egyedekből neve- 
zendök által négy tanácsossal szaporittassék“— kihagyatnak, 
a’ §akép módosítandó: „közigazgatási tekintetben, ő fels. a’ 
felügyelést a’ magyar kir. helytartótanács által gyakorolja.“  

Ezzel az ülés eloszlott.
38ik országos ülés. mart.4én r. 9 ór. a’ kk. és rrnél.

t á r g y :  felirási javaslat az országgyűlési teendők irán t.—  
Ba b a r c z y .  Mint kerületi elnök bemutatja a’ felirási javas
latot. Ghiczy nádori itélőmester fölolvassa ugyanazt. S z e 
mé  ly nők.  Vannak bizonyos dolgok és körülmények, mel- 
lyek fölött jobb keveset vitázni, ’s a’ határzatot egyértelmű
i g  megállapítani. Úgy látszik, jelenben a’ rendek is ezt kö
vették e’ fölirási javaslat készítésekor. E’ nézetnek hódolva 
szóló is, csak általányos észrevételekre szorítkozik. A’ kül
földről fenyegető veszély elhárittatását megkülönbözteti a- 
zon közjogi institutióktól, mellyek az alkotványos belélet szi
lárdítására számittatvák.Egy értelemben vana’rendekkel,mi
dőn a’ veszély elhárítására eszközökrül gondoskodnak, mert 
a’ forradalom nem csupán a’ trónnak, de a’ nemzetnek is 
veszedelmére van, kivált pedig nekünk nemzetiségi tekinte
tekből. Részéről tehát midőn e’ veszély elhárítására ő felsége 
előtt készséget tanúsítunk,nem említette volna meg azon föl-
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iratban elősoroltkÖzjogíínstítutíókat,nehogyezekamazok árá
ban kicsikartaknak látszassanak. Egyébiránt ha ez instituti— 
ók minó'rhonvéd-rendszer, felelős minisztérium külföldi alak
ban alkalmaztatnak, —  alkotványunkban lényeges változást 
idéznek elé, mit szóló tanácsosnak nem tart. Vagy ha ezen 
föliratbeli institutiók közöl némellyek csakugyan szükségesek, 
szerette volna azon módokat is előszámlálva látni, mellyek lé
tesítésüket lehetővé teszik, mert in abstracto épen olly ba
jos azokat elfogadni,mint elvetni.Nememlitette volnamegkü
lönösen az Örökös tartományok számára szükségelt közjogi 
concessiókat: mert ha illy institutiók megnyerésére a’ nem
zetben akarat mutatkozik, a’ kormány úgy sem tagadja meg; 
ha pedig akaratuk hiányzik, a’ mi felszólalásunknak sem le- 
end ereje. Szerette volna figyelemben tartani a’ nemzetek au
tonómiáját is, melly idegen beavatkozást nem tűrhet, ’s ám
bár a’ rendek kivánata igen igazságos,mellyet rósz néven nem 
vesznek, a’ beavatkozást még is elmellőzendőnek vélte vol
na: mert reánk nézve is kellemetlen volna, ha valamelly örö
kös tartomány belügyeinkbe avatkozni szabadságot venne 
magának. E’ befolyás egészen uj lépés, azért jól megfonto
landó: annyi bizonyos, hogy a’mennyit mi követelünk, annyit 
másoknak is meg kell engednünk. Ezek általányos észrevé
telei.—  Különben látván a’ többséget, melly a’ fölirat meg- 
hagyatását kívánja,csak annyit jegyez még meg szóló,hogya’ 
rendek abeli kivánatában, miszerint az orsz.gyülési tárgyalá
sok siettessenek, egészen osztozik, de ő erre nézve legczél- 
ravezetőbbnek hiszi az 1805. évi javaslatot, melly szerint a’ 
rendek megegyezvén a’ tárgysorozatban, nádor ő fenségét 
megkérjék —  a’ közbejárulásra, melly a’ hoszszas alkudo
zást fölöslegessé tenné. —  (Maradjon, maradjon!)

Ghi czy.  Olvassa pontonkint a’ fölirási javaslatot. —  
Melly után személynök ő méltósága jelenti, hogy a’ főrendek 
ennek fölvétele végett déli 12 órakor ülést tartandanak.

Bónis.  Ha valaha szükség volt a rra , hogy e’ táblán 
minden megye képviseltessék, ’s ha valaha ennek elmulasz
tása iránt intézkedni kellett: úgy bizonynyal most van erre 
leginkább szükség. Bars hetek óta nem képviseltetik, mire 
nézve, mint Szabolcs követe fölszólalnia kötelesség, hogy 
tudja,miért van ez igy, és hogy arra, ki ennek oka, a’ törvény 
szigora haladéktalanul alkalmaztassák. Sz e mé l y n ö k .  Bars 
követei előtte bejelenték lemondásukat, egyszersmind meg
bízó-leveleiket megyéjüknek víszszaküldötték: a’többiről tu
domással ő sem bir. Bóni s .  Ámbár lemondának Bars köve
tei, de addig nem lett volna szabad helyeiket elhagyni, míg 
küldőjik őket követségöktől föl nem oldozzák. E’ nyilatkoza
tát jegyzőkönyvbe vezettetni kéri. L ó n y ay (Zemplén) Sze
rinte is a’ követ még meggyőződése ellen is köteles itt ülni, 
szavazni, míg küldőji által nem dispensáltatik. Ko s s u t h .  
Véleménye szerint a’ magyarországi képviselet iránt követ
kező intézkedés divatozik. Ha a’ megye megbízólevelét sen
ki sem mutatja elő: a’ megye közkereset alá vétetik, ha pedig 
a’ megye megbízólevele benyujlatott, a’ követ székét oda 
nem hagyhatja,lemondás esetében is azon időig, mig helyébe 
másik nem küldetett. Minden esetben ki oka az ürességnek, 
az ellen rendelendő az actió,jelenben tehát, mert Bars köve
tei küldőjikakarataellen hagyákelszékeiket,ellenök kell meg
indítani a’közkeresetet. Be r n á t  h:Pozsony város nem képvi
seltetvén ellene szinte actio rendeltetett. A’ helybeliség mi
att hinnie kellett, hogy az eljárás eléggé gyorsan véghez me
hetett: azonban tapasztalván, hogy még tegnap is üres volt 
Pozsony város széke, tudni kívánja, mi eredvénnyel járt el a’ 
bíróság? Sz e mé l ynök .  Felvilágosításul annyit mondhat,—  
hogy a’megidézés már megtörtént,’s remélli,hogy az ered- 
vényről is nem sokára tudósíthatja a’ táblát. Egyébiránt az 
eddigi késedelem oka az volt, mert a’ rendi ez ügybeli üzenet, 
a’ főrendektől viszsza még nem került. Ol gya y .  Úgy hiszi, 
be kell várni az időt, mig a’ bíróság eljárandolt. Pest előa
dását pártolva, csak azt kívánja, hogy az kerületi tárgyalás 
alá vétessék. (Jól van!) — Ghi czy  K. Következő főrendi 
válaszüzeneteket olvas föl: 1) a’ magyar nyelv iránt, 2 ) a’ 
mutatkozó Ínség tárgyában, 3) a’ honosítás és külföldiek
ről szólót, 4 ) a’ közös teherviselés irántit; egyszersmind 
ez ügyben működendő választványhoz kiküldött főrendi tagok 
névsorát; 5) az adminisztrátorok iránti leiratra kelt fölirási 
javaslat elfogadásárul szólót.— H ub ay. Olvassa a’ vágujhe- 
lyi prépost és Pozsony város ellen megrendelendő actióhoz 
járulásuk iránti főrendi válaszüzenetet. Ezzel az országos ü- 
lés bevégezteíett.

Ezután a’ rendek néhány szót váltottak arról: vájjon ma 
tartassák é kerületi ülés? V i d o s  mivel, e’ két napi fontos 
események a’ küldőket érdekelvén, mielőbb tudósítani őket 
kötelesség: a’ rendek a’ kerületi ülést ma vagy csak 12 óráig 
folytassák,— vagy tüslínt oszoljanak el? K o s s u t h .  Úgy
mond csak azon egynek érzi szükségét, hogy minden p er- 
czet használjanak. Ám Vas követe indokaiból oszoljanak el 
m osta’ rendek,de a’ bacchanáliák miatt szünetelne tartsa
nak. T a r n ó c z y .  E’ nézeteket pártolva kívánná, hogy most 
se oszoljon a’ tábla el. Ó is tartozik a’ mai eseményekről tu
dósítással küldőinek, mit meg is irand, de előtte most sokkal |

halaszthatlanabb a’ tanácskozás folytatása, mert ki tudja, 
milly hamar eloszlatják az országgyűlést, ’s nem szeretné a’ 
felelősséget magára vállalni az iránt, hogy a’ nép ez ország
gyűlésen sem nyert legyen. S z e n t k i r á l y i .  Fölszólítja a’ 
jászkunkerület rendezésében működő választvány tagjait, 
hogy ma 5 órakor jöjjenek öszsze az elnöknél. Bónis.Hogy 
ma oszoljunk el, ez indítványt olly követ tévé, ki hanyag
ságról nem vádolható, ki még akkor is megüli helyét, midőn 
mások távol lenni jónak látják. Pártolja tehát őt küldőji iránti 
kötelessége szempontjából is. B e r n á t h (Ung).„Használjuk 
a’ perczeket.“  E’ mondat érdekli őt is. Azért mint egyik vá
lasztvány tagja kéri az illetőket, hogy szokott helyen 5 órakor
d. u. jelenjenek meg. T a r n ó c z y .  Mennyiben Szabolcs kö
vete reá czélzott, kijelenti, hogy ámbár ő néha nem jelent is 
meg a’ kerületi üléseken , de Nyitramegye képviselve volt 
társa által: arra pedig senkinek sincs joga szorítani, hogy a’ 
két követ közöl mellyik üljön itt.Most is csak aztmondja,hasz
náljuk a’ perczeket, de ha jelenben a’ többség szétoszlani 
kíván, ő sem ellenkezik. Bab ar czy elnök. Tehát az örök- 
váltság iránti tanácskozás hétfőn kezdetik meg. —  Ezzel a’ 
rendek szétoszlának.

Mart. 6án 6 9. k e r ü l ,  ül és ;  e l n ö k  ö k:Cserna Károly 
ésTomcsányi J. Fejér ésB ékesm .követei;jegyző: Szent- 
királyiM.tár gy: Ürökváltság. C s e r na: A’ napi rend előtt 
felolvasandónak véli gr. Széchenyi István véleménye jelenté
sét a’ liszaszabályzásimunKa tárgyában.J e gy z ő olvassa az 
ismert munkához Írott előszót,melly a’közlekedési ügyben mű
ködő választványhoz utasittatott. Ezután olvassa a’ barsi kö
vetek által személynök ő mltgához nyújtott lemondási bejelen
tést, melly folyamodványi természete miatt a’ veriücationa- 
lis választványnak átadatnihatároztatott. K ossuth:M ielőtta’ 
rendek napi rendre térnének át,ő is egy folyamodványt nyújt 
be Abaujból,melly szerint az adminisztrátor a’ közigazgatás 
végrehajtásába ollyannyira beavatkozott,hogy a’gyülés nap
ját tudató meghívóleveleket alispán mellőztévelmagaköröz- 
rözteté, azontúl a’ gyűlésen a’ határzatot kimondani vona- 
kodék, sőt hogy egy kanonokra, ennek a’ rendek ellen szórt 
sértő kifejezéseiért, rovandó actiót a’ gyűlés meg ne rendel
hesse, elnöki székét odahagyva,a’gyülést eloszlatottnak nyil- 
ványitá.Távoztával azonban a’rendek felszóliták alispánjokat, 
hogy foglalja el az elnöki széket,mit az nem teljesítvén a’leg- 
öregebb szolgabiró elnöklete alatt tartott gyűlésben, a’ren
dek az elnökség jogai meghatározása iránt alkotandó tör
vény utasításul adására a’ megyéket körlevéllel fölszólittatni 
határozták el: ámde a’jegyzőtől az alispán e’ körlevélre néz
ve megtagadá a’ megye pecsétét, és igy némellyek a’rendek 
közöl magánúton kénytelenittettek e’ sérelmek miatt az orsz. 
gyűléshez folyamodni ’shozzáépen azért küldötték, mertA- 
bauj követeihez csak a’törvényhaóság nevében tehették volna 
azt. Szóló csudálja,hogy e’törvénytelenségért az alispánt hi
vatalától meg nem fosztották, mert az hatalmokban állott, ’s 
erre nézve nem kelle a’ törvényhozásnál orvoslást keresniük, 
mennyiben azonban e’ folyamodvány mástis tartalmaz, mi ta
nácskozási tárgygyá válhatik. —  azt a’ petitionalis választ
ványhoz utasittatni kéri.— Elfogadtatott.

S z e n t k i r á l y i :  Olvassa az örökváltság tárgyában kelt 
főrendi válaszüzenetet mellyet már közlötlünk.

Ko s s u t h :  Úgy látszik a’ főrendek üzenetei ollyanok, 
mint midőn az irás szerint az ó és uj ember küzdenek, egyik 
sem tudván miért. E’ főrendi üzenetben annyira elburkolta- 
tika’ szándék, hogy csak a’ legkínosabb hermeneutika után 
tudhatni meg, mit akarnak, mit nem akarnak. Szóló nem a- 
zért van itt, hogy Botond apánkként bárddal döngesse a’nagy 
kaput, hanem a’ kérdések békés megoldása végett. E’ megol
dást két módon lehet semmivé tenni. Egyik mód az egyszerű 
megengedés, másik,hogy a’ kiviteleié annyi akadály ne gör- 
dittessék, mennyi a’ kérdés megbuktatására untig elég. Nem 
akarja feltenni a’ főrendekről, hogy czéljok illyesmi volt: de 
hae’ válaszüzenetre tekint, látnia kell, miszerint a’ főrendek 
a’ választvány kiküldéséhez járulva, olly nagy feneket ke
rítettek, annyi systemalicus munka megoldására bízták meg e’ 
választványt, hogy e’ mellett az örökváltság lehetlenné tétes
sék, miből következtetnie kell, hogy a’ váltságot csakugyan 
nem akarják. Előtte is tisztán áll, hogy az urbériség alóli ki- 
bontakozhatásra mind az szükséges, mit a’ főrendek akarnak, 
de az is bizonyos, hogy azt most egyszerre akarni magára az 
aristocratiára káros. És itt csudálkozik szóló, hogy olly hely
zetbe jutott,minélfogva a’főrendek érdekeit védje. Pedig csak
ugyan igaz, hogy az örökváltság ama sokszerü kérdés meg
oldásával késleltetvén m.igára az aristocratiára legkárosabb. 
Nem szándoka szólónak taglalni, miszerint a’ főrendi válasz
üzenet a’ permissiv törvényt akadálynak lenni tagadja, nem 
azon következetlenségöket, minélfogva üzenetök elején azt 
mondják, hogy a’ kényszerítés elvétkimondaninem tanácsos, 
a’ végin pedig még sem ellenzik a’ választvány kiküldetését: 
csak arra Qgyelmezleti a’ rendeket, milly lényeges különbség 
van az általok és főrendek által kiküldetni szándékolt választ
vány teendőji között. A’főrendek szerint a’ választvány első 
teendője volna egy hitelbank fölállítása, ezután gondoskodás

egy részrehajlatlaii bíróságról, végre pedig ha ezen is áte
sett,ha minden akadályt utjából elmozdított, csak ha minden 
jobbágy megegyezett az Örökváltságban, olly törvény alko
tása, mellynél fogva már a’ földesur ne akadályozhassa, és a’ 
jobbágyság is kényszerittessék a’ váltság véghezvitelére, 
Szóló is megismeri, hogya’ jelen úrbéri eljárásnál rövidebb 
szabályozás óhajtandó, melly logikailag kapcsolatban van az 
örökváltsággal,denincsannyira,hogy az nélküle megne oldat
nék: hogy például mig Gömör vagy Szepesben akadály létezik, 
addig a’ szerencsésebb vidékü sopronyi vagy veszprémi job
bágy se válthassa meg magát. Ám intézkedjék a’törvény min
denakadály elhárításáról, de senki ne kívánja, hogy egyik a - 
kadály elhárításától tételeztessék föl a’ másik megoldása is. 
—  Szóló szerint most nem annyira arról kell tanácskozniok, 
mit üzenjenek a’ főrendeknek, mint tekintetbe véve a’ körül
ményeket, miszerint az országgyűlésről ne csupán terheket 
— mikaligha elmaradhatnak,— vigyenek haza a’ nép számára, 
de gondoskodni arról,hogy igazságos kivánatai is teljesítesse
nek. Azért mennyiben a’ főrendekmegegyeznek,azt alapul vé
ve, olly törvénytkell alkotni, hogy, hol akadályok olly bokro
sán nincsenek,'midőn a’jobbágyság akarja azörökváltságot 
— annak foganatosítását a’ földesur se akadályozhassa. Erre 
nézve kelltörv. czikk legelőbb, majd aztán a’ többi akadály 
elhárítása felől is alkothatnak törvényeket: most csak azon 
tért kell használni, mellyen a’ főrendekkel is találkozhatunk. 
Legtanácsosabb tehát az alapelvek irántmégma tisztába jő - 
ni, hogy egyesülés esetében kerületi jegyző ur csak a’ testet 
öntse reá. Ez lesz azon minimum, mellyet szóló a’ nép szá
mára haza vinni akar: remélli, sőt hiszi, senki e ’ tábla tagjai 
közöl nem leend olly p r o v i n c i á l i s  s z e 1 le m ü, hogy 
mivel náluk sok bonyodalom megoldandó még, addig másutt 
se lehessen valami az örökváltságból. —  A’ főrendek az e- 
gyezkedést még az expropriátiónál sem zárják k i: e’ tért 
szóló sem veti el, sőt lehetségig tágítani igyekszik. —  Ennek 
nyomán e l s ő  e l v  a z , hogy olly községben, hol a’ közle
gelő segregatiójamég véghez nem ment, vagy ha ment is, 
de mindegyiknek külön illetősége ki nem hasittatott,f ö 1 d b e n 
is lehessen eszközleni a’ megváltást; de csak közös földből és 
nem úrbéri állományból egyszersmind.Ez csak szabad egyez
kedés utján történhessék az 1840 :7 . eljárása mellett, azon 
különbséggel, hogy nem az egész helytartó tanács, hanem 
annak független úrbéri osztálya fölügyelése alatt. Mihelyt te- 
hátaz egész község,értvén a’ többséget, mellyhez a ’ minori
tás magát alkalmazni tartozzék, egyes vétója pedig nyoma- 
téktalan legyen, —  akarja e’ megváltási módot, a’ földesur- 
nak egyezkedésre kell lépnie. M á s o d i k é i v á ’ p é n z b e l i  
m e g v á l t á s ,  mellynél hármat kiván biztosítani: a) hogy 
a’ jobbágy ha 9dét szemben akarná megváltani, robotját pe
dig pénzül —  azt neki szabadjon; b) ha öszszes tartozásait é- 
venkintfizetendőpénzbeli praestatióra kívánja átfordittatni,—  
abban őt senki ne gátolhassa; c) ha pedig a’ tartozások 
mennyiségét tőkésítve egyszerre letenni szándékoznék , —  
azt a’ földesur fölvenni köteles legyen. Kiben kedv és te
hetség van az első módoni megváltásra, attól őt a’ földesur 
ne riaszthassa viszsza: ha pedig csak évenkinti pénzpraesta- 
tiót kiván, capitalista nemlevén, legalább a’ nyomasztó urbé- 
riviszony adósságivá alakul át. H a r m a d i k  e Ív,  hogy a’ 
jobbágyi tartozványok értéke evaluáltassék.—  Ez státusjogi 
szempontból is hasznos, hogy az ország erejét megismérhes- 
se, melly a’ jövőre nagy befolyással lehet, egyszersmind az 
aristocralia tájékozhatja magát a’ megváltásokból bejöven
dő pénz iránt. És hogy a’ megváltás miatt a’ jobbágyság ne 
legyen folyton törvénykezésre szorítva, szükséges, hogy 
országos választvány tegye meg az evaluatiót, melly szerint a’ 
község lüstint letehesse a’ megváltási tőkét. Ha pedig erre 
elég tehetsége nem volna, ez evaluationalis jegyzék a’ levél
tárban szigorun őriztessék, hogy azonnal használnilehessen , 
mihelyt az illy község is megváltásra kedvet és tehetséget 
érez magában, de őt —  mint a’ főrendi üzenet akarná —  
kényszeríteni ne lehessen, hanem csupán a’ földesurat. E’ 
végett tehát állíttassák fel mindkét fél bizodalmát biró orszá
gos evaluationalis választvány, melly 2 óv alatt az egész or
szágban evaluálhatja a’ jobbágyi tartozványok értékét. E’ 
választvány helységenként kimegy és a’ tőkét kiszámíthatja 
eképen: a’földes urakésjobbágyság is nevez m egyenlő számú 
tanukat, például tizet tizet, aztán mindenik fél a’ másikéból 
kiválaszt ötöt ötöt, kik a’ robotot és 9edet megböcsülik 10—  
12 évi termést egybe véve, hogy mikor minő ára volt a’ 
terméknek. Ezen évekből mindenik fél egyet egyet kilök, 
a’ földesur mindenesetre a’ legolcsóbbat, a’ jobbágyság pe
dig a’ legdrágábbat veti ki: ezekből aztán a’ választvány di- 
ametralis calculus után a’ tőkét is kiszámitandja, melly aztán 
a’vállsági öszszeget képezendi, mellynél többet a’ földesur 
nem követelhet, a’ jobbágytól pedig a’ pénzt fölvenni tar
tozik. E’ kedvezést világosan kiterjesztetni kívánja a’ szer- 
ződvényesközségekre is.Ennek azon eredvényelehet,hogy rö
vid időn néhány millió szabad földművest nyerünk, például 
maga a’ tiszai koronái kerület egy óv alatt 100,000 szabad 
embert ad a’ hazának. —  A’ házatlan zsellérnek nincs mit
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megváltania, mert <5 ma itt, holnap amott lakik. —  És ezék 
volnának törvény czikkbe foglalandók, mi 48 óra alatt meg
történhetik. —

T o r m á s y  (Békés) Az örökváltságbonyolultsága ta
gadhattam A’ nehézségek iránt csak ugyan tisztába kell jő- 
niink. A’ baj eddig nem csupán a’ privát alkuban fekütt, ha
nem fekiitt abban hogy az egyik fél pénzt kívánt a’ másik pe
dig nem adhatott. Ezekről sokat lehetne szólani: de mege
légszik szóló, hogy Pestmegye szerint hol tisztába van hozva 
a’ kérdés,ott egy kulcs állapíttassák meg a’váltás létesithe— 
tésére — ’s csupán ezekre szorítkozik beszédében.— A’ fő
rendek is tovább akarnak menni. Az 1840: 7nél érzik, hogy 
radicalismódonlehet csak az urbériségből kibontakozni. Szó
ló szerint a’ fork is megismerik, hogy a’ tisztába hozottak
ra jjulcs szükséges; és szóló a’főrendek által felmutatott ne- 
hézségekbenelvileg osztozik arranézve,ha országosan intéz
kedni akarunk, annyit azonban elismer, hogy némelly vidéken 
csak az érték legyen meghatározva —  minden egyéb nehéz
ség nélkül a’ megváltás megtörténhetik, és e’ miatt egyik a- 
kadályról föl nem függeszni a’ másik kérdés megoldhatását. 
A’ főrendek azon észrevételére, hogy pénz nincsen, mennyi 
a’ tökéletes kármentesítésre szükséges, Pest követe azzal fe
lelt meg, hogy legalább az úrbéri viszony adósságivá legyen. 
—  A’ hajlam hiányt —  pedig épen a’ választvány helysé- 
genkinti kijárása oszlatja el, ha t. i. a’ jobbágyság a’ gyako
ri kulcskidolgozásokból látandja , mit kell fizetnie a’ fölsza
badulásért, igen könnyen támadand benne hajlama’ fogana- 
tositásiránt. —  Ez intézkedések igen czélszerüek , de azért 
a’ baj gyökeres orvolása végett az országos választványt is 
meg kell hagyni: csak a’ jobb vidékek számára szólván a’ 
most alkotandó törvény. Egyébiránt a’ birtokviszonyok tisztá
ba hozatalára egy praeclusi terminus volna kitűzendő, melly 
alatt szabályzás utján az enyém és tiéd mielőbb mindenikfél 
által tisztán kimutatható legyen.—

R a d i o s  (Heves). Utasítása értelmében a’ taksát, kötés
beli helyek is tartozásaikat tőkésítve válthassák meg.S o m s i c s. 
A’kérdés fontosabb, a’körülmények sokkal komolyabbak, sem 
hogy az örökváltság megoldását már tovább is késleltetni lehel
ne. Pest előadására annyit jegyez meg, hogy a’főrendek ha va
laha megfeleltek hivatásuknak, úgy ép most feleltek meg legin
kább válaszüzenetükben, mert mint törvényhozók a’ képnek el
lenkező oldalát is felmutaták, melly a’ kiviteli nehézségekre fi
gyelmet fordítva, a1 kérdés megoldását annál biztosabbá te
szi. És e’ válaszüzenet megtermetté gyümölcsét, mert Pestm. 
érdem, követe már más hasisra fekteté indítványát, mint midőn 
első tárgyaláskor a’ kk. és rr„ általányos megváltás szempontjá
ból indultak ki. Az általányos örökváltságnak kényszeritőleg le
endő megoldására kiküldendő választvány igen sok eszközről 
tartozandott gondoskodni, mellyekre leginkább á  főrendek tő
nek figyelmessé bennünket: most azonban, midőn á  megváltás 
szűkebb alapra fektettetik,—azon helyekre,hol már minden tisz
tába hozatott, elég az egyszerű, tiszta törvény, mellynek terve
zése végett választvány nem szükséges: de azért a’ nagy Kérdés
ről sem szabad megfeledkeznünk, melly áválasztványnak továb
bi kiküldését igényli.—Most a’ Pest által ajánlott részletes intéz
kedésekre térve át,—a’ két első állításba teljes örömmel b e je 
gyezik, mert a’javaslatot helyesnek és alkalmazhatnak találja. 
De a’ harmadik, miszerint evalualtassék helységenként a’job
bágytelki érték, szükségtelen és igazságtalan. Szükségtelen, 
mert á  magát megváltani képtelenben vágyakat támasztana, 
mellynek kielégítésére á  statushatalommal nem bir, hozzá a’ 
törvényhozás nem nyújtván eszközöket. De más részről igazság
talan is az evaluatio, arra nézve, hogy a’ jövendő megváltás a- 
lapjaul vétessék, á  föld értékének változandóságamiatt. Például 
a’ most emporialis hely egy másfelé vezetett vasút által a’keres
kedési vonalból kiesvén, a’ föld értéke csökkenni fog ott, mig 
másiknál ép ellenkező okokból emelkedik, hol tehát a’ már ko
rábbi evaluatio mellett á  váltság egyik félnek rövidségével tör
ténnék meg. Szóló tehát az evaluatiót egyedül ott tartja szüksé
ges és igazságosnak, ho lá  megváltás utána rögtön életbe lép. 
Egyébiránt az evaluatiót sem országos választványra, hanem 
megyei bíróságra véli bizandónak. Pest azon föltételt is kihagyá 
indítványából, hogy á  jelen törvény csak azokra szóljon, kiknél 
már az úrbéri regulatio véghez ment. Sok helyen ugyanis vagy 
többetbir a’jobbágyság a’ beirt telkeknél,midőn a’földeswyvagy 
pedig kevesebbet, midőn megint a’ jobbágyság vesztene a’meg- 
váltással. Mindenesetben tehát regulatiónak kell megelőzni á  
megváltást! Még egyet! Ne menjenek a’ rendek túl az úrbéri tel
kek megváltásán. A’szerződéseshelységekben többnyire a’ köté
si állapot pótléka az urbérnek,mi onnan is kitűnik, hogy á  tör
vény rendeleténél fogyást, illy helyekre, ha á  kötési állapot ked
vezőbb volt a’lakosságra az úrbéri viszonynál,—oda ez be nem 
vitethetett. Ezek ugyan még megválthatok volnának kényszerí
tő módon is, de nem azok,mellyek curialis természetűek, hol t.i. 
a’ földesur majorságföldjét népesité meg kötésbeliekkel. Ide 
ne keveredjünk, mert a’magánybirtok sértetnék meg.—És ezen 
föltételek mellett szóló is belé egyez á  Pestm. követ által indít
ványozott partialis törvény alkotásába, de egyszersmind kéri a’ 
rendeket, az általányos örökváltságról se feledkezzenek meg.—

P á z má n  dy (Komáromul.) Jelen országgyűlésre a- 
zon szándokkaljöttünk, hogy a’ nép terhein könnyitsünk, ’s 
az alkolvány sánczait kijebb terjeszszük.E’ tekintetből az ö- 
rökváltság kérdése legfontosabb, mellyet meg kell oldanunk, 
hogy azon fonák állásnak,mellyben az aristocratia a’ nép el
lenében 300 éven átjelentkezett, valahára véget vessünk. 
Szóló szerint az örökváltság életbeléptetését a’ monarchiá
nak, aristocratiának és népnek érdeke egyiránt kívánja. —  
S z ü k s é g e s  ez a’ m o n a r c h i a  é r d e k é b e n ,  mert

erős statust vagyonos nép nélkül képzelni nem is lehet, a’ 
monarchia erőt csak az áltál fejthet ki, ha a föld bilincseiból 
kiszabadiltatván szabad és szorgalmas emberek által mivel- 
tetik, kik vész idején birtokaik és vagyonuk biztossága végett 
a’ monarchia védelmére fölkelni sietni fognak. A’ monarchia 
nem is a’ vagyonos osztálytól féltheti jogait, mert érdekro
konság köti őket egybe, miután egyiknek vesztével a’ másik 
vagyonának biztossága is véget ér. A’ monarchiára legve- 
szedelmesbek a’ semmivel bírók,—  kik minta’ tapasztalás 
mutatja, trónokat is döntenek. —  De az a r i s t o c r a t i a  
é r d e k e is megkívánja: hogy az örökváltság kérdése mie
lőbb megoldassák. Nálunk 2 féle aristocratia van, a’ kisebb, 
mellyet mi képviselünk; hogy ez kívánja az örökváltságot, a’ 
dolog természetéből következik; de a’ magasabb aristocratia 
érdeke még inkább igényli a’ kérdés mielőbbi megoldását. E- 
zek húzzák többnyire az úrbéri haszonvételeket és a’ kérdés 
halasztásával csak ők veszthetnek legtöbbet, mert mindig 
kevesebb kárpótlást nyernek. Hogy pedig e’kérdés halasztást 
nem tűr, hogy a’ váltságnak ideje most van: erre Gallicia leg
közelebbi története elég bizonyság. A’ nép  é r d e k e  szin
te kívánja a’ kérdés haladéktalan megoldatását.Ezt mutogatni 
sem kell, mert mig szabad nem lesz a’ föld, mig a’ ráfordí
tott munka szerint aránylagos jutalmát nem veszi földének 
a’ nép: —  addig szorgalmat kifejteni nem törekvendik, mert 
nincs reá ingere. —  A’ f ö l d m i v e l ó s  fö Ív i r  á g z á.s a 
’s i g y  a z  e r r e  s z o l g á l ó e s z k ö z n e k ,  t. i. az ö— 
rökváltságnak megoldása pedig nemcsak alkotványos, de ab
solut kormánynak is érdekében áll. Poroszország maga már 
30 év előtt megkezdé ’s fáradhatlanul végre is hajtá azalatt 
az örökváltságot, hogy népe iránt biztosságban érezze a’kor- 
mány és dynastia magát.HaM agyarországmégtovábbraha- 
lasztja e’ kérdést, század kell, hogy csak odajusson a’ nép,  
hol a’ poroszországi áll, melly a’ váltság megkezdésekor is 
érettebb volt a’ miénknél.—  Mi a’ főrendi válaszüzenetet íl- 
teti, szóló is megjegyzi, hogy azt megérteni bajos, hacsak a’ 
sorok között nincs az értelem. Ez azonban olly szokott valami, 
hogy maguk a’ főrendek sem értik sokszor mit akarnak,mint 
ez az adó tárgyában tett indítványukkal is megesett, mellyeta’ 
főrendi majoritás magaháromszor értelmeztetett meg.Az sem 
szükséges, hogy a’ főrendi inconsequentiákat mutogassuk! 
sokkal inkább szivünkön fekszik a’ nép javára tenni valamit.
■— Pest indítványában szóló megnyugszik,—mellette még or
szágos választványt jelenben kiküldeni szükségtelen, mert a’ 
főrendek azt mondhatnák a’ fölterjesztendő partialis törvény
re, hogy az is a’ választványi munkálat körébevág,— ’s vele 
együtt tárgyalható csak.;— Baranya ellenében szóló ellenke- 
zotmutat meg,miszerint a’ pénzbeli váltság fölött a’ földes- 
urra, népre nézve is a’ földbelinek van előnye. S z ü k s é g e s  
p e d i g  a’ földbeli váltság azért is, hogy az evaluatiókor föl
keltett vágyak minél könnyebben kielégittethessenek.Igy tör
tént ez Poroszországban, és az ügy siettetése végett ez leg- 
czélszerübb Magyarországban is, mert hogy olly bankot ál
lítsunk föl, melly papirosmilliókat hozzon forgásba az örök
váltság eszközlésére, ábrándnál egyébnek tartani m am ára- 
lig lehet,pénzbeli váltság mellettMagyarország 190 Óban sem 
bontakoznék ki úrbéri viszonyaiból. A’ pénzbeli váltság a’föl- 
desurra szinte rósz hatású, mert részlegenként kapván az meg 
a’ váltságbért, azt használnia nem igen lehet: de a’jobbágy- 
ra is hasznosb, eredvénydusabb a’ földdeli váltság, mivel bi
zonyosabb: a’ pénzbelinél megtörténhetik az, hogy napszá
máért nem kaphat annyit, mennyi a’ váltság- födözésre szük
séges. Innen van az is, hogy a’ saxoniainép sokkal nyomo
rultabb a’ poroszországinál, mert mig imez földben váltván 
meg magát egyszerre minden erejét saját vagyona szaporí
tására fordithatá, addig amaz a’ kamat folyvásti fizetésre kel
vén keresnie, elszegényült. Honunkban legalább földváltság 
csak földben történhetik meg.— Egyébiránt ne féljünk any- 
nyira a’ fölkeltett vágyaktól, sőt inkább, hogy mielőbb sza
bad legyen a’ föld, a’ törvényhozó kötelessége fölgerjeszteni 
a’ vágyakat, mellyek amannak elérése végeit szükségesek, 
Igazságtalannak állitá Baranya követe, hogy a’ jelen evalua
tio szerint később váltassák meg a’ jobbágyi telek, mert —  
úgymond'— az időközi változások a’ birtok becsét emelhe
tik, mikor aztán a’földesur vesztesége tetemes leend. Ez igaz
talansági vád alig áll meg, ha a’ II. Ulászló alakiakra emlé
keznek. Ne az érték emelkedése idejét lessék,hanem igyekez
zenek mielőbb megállapítani a’váltság hasisát ’s ne feledjék 
el a’ hisztoríát.— Az országos evaluatio teszi a’ pesti indít
vány lényegét, nélküle a’ nép javára alig tevénk valamit, mert 
a’szabad egyezkedés eddig is nyitva állván— mire mehettünk? 
hogy az eladósodott aristocrata reá állt a’ váltságra, mig a’ 
többiek róla tudni sem akartak. Ha az evaluatio törvénybe nem 
megy, minden váltsági intézkedés sikertelen, holott e’mel- 
lett a’ nép maga is megismervén a’ váltsági értéket, vágy 
támad benne, hogy érette szabaddá lehessen. E’ vágy föl
gerjesztése szükséges, mert ha a’ nép azt hiszi, hogy előbb- 
utóbb ingyen övé leend a’ föld, az evaluatio e’ balhiedelmé
ből kiemelendi őt. Ezek bírták szólót arra, hogy Pestm. in
dítványát egész terjedelmében pártolja. (Végeköv.)

BUDAP ES TI  NAPLÓ.
A' körnek tegnapelőtt m. 14én tartott közgyűlésében orszá

gos petitio határoztatott a’ hongyűléshez, mellynek aláírásai a 
minden polgára e’ hazának Kárpáttól Fiúméig meghivatik.

A’ fiatalság által inditványzott r e f o r m l a k o m a  vasár
nap állítólag a’városligeti körzetben sátrak alatt fog megtartat
ni, mellyre szinte kivétel nélkül mindenki hivatalos. — A’ bécsi 
zavargás hire fővárosunk közönségében is ingerlőn hatott a moz
galmakra, miket a’ párizsi események másutt is támasziának. A 
kivánatok 12 pontba szedetvék s kinyomtatva falragaszokon ol
vashatók.

P e t ő f y  Sándor buzdító versezete a nemzethez tegnap 
mintegy ezer ifjú közvetlen feliigyelése alatt kinyomatott, ’s rop
pant éljenzések közt az utczán álló tömeg közt szétoszlatott.— 
E’ v e r s e z e t, nyilván elővizsgálat nélkül j e l e n t  meg. — 
A’ nép mint hullám tolong utezákon és léreken, minden szem az 
országgyűlés lépésit lesi ez izgalmas helyzetben.

Színpadunkon mull hó végén ’s e’ hóban három újdonság
gal lepetett meg a’ közönség: m m. R e n e g á t  eredeti dráma 
4 feiv> _  p á r b b a j mi n t  i s t e n í t é l e t ,  nép színmű 3 sza
kaszban, mindkettő Szigligetitől.Jobbnak hijányában csak meg
nézhetők; és M a c h e t  nagy opera; mellynek zenéje ugyan 
szép,de a’ nagy költőnek e’ darabját árnyéklatban sem adja visz- 
sza.Az irodalmi mozgalmak köréből megemlitendőkiNerazeti en- 
cyclopaediaVállas Antaltól szerkesztveVI.füzet, kiadja H ar l ie 
b e n  C. Adolf; és Fo g a r a s  i János legújabb és legteljesebb 
magyar- és német zsebszótárának II. és Ili. füzete, mellyben a’ 
munka bevégeztetett. — T a n u l n i  kívánó közönségünknek e’ 
munkát figyelmébe ajánljuk, föl

A’ budai takarékpénztár részvényesei f. hó 9én C sá- 
s z á r  Ferencz hétszemélyes táblai ülnök és részvényes űr elnök
lete alatt tartott közgyűlésében a’betevőkre nézve köv. korszerű 
és kedvező határozatok hozattak: minden betétei 2000 pft erejéig 
5°/okamatosittatik,a’ betételeknél, mellyek a’ hónap első felé
ben tétettek,a’ kamat azon hónap 16tól— azoktól, mellyek a’ hó
nap második felében történtek, a’ következő hó lső napjától fog 
számíttatni, ezen arány a’ viszszafizetéseknél is megtartatik. — 
2000 pftot haladó betételek, a’ betétei napjától a’kivétel napjáig 
41 /o %  számítandók lévén.—5 pftnyi betéteiig semmi, 5 Utói 20 
ftig~2 kr., 50 füg 4 kr., 100 ftig 6 k r , 200 füg 10 kr. 2000pftig 
20 kr. ezenfölül minden 1000 pft után tiz tiz krnyi könyvecske 
díjfizetés határoztatott.—A’ kamatok rendesen fél évenkint január 
és július hó másod felében fizettetnek, ha azonban a’betevő a’ 
betétei napjától kívánná a’ félévet számifialni és kamatját föl
venni, ezt a’ betéteikor bejelenteni tartozik. — Az intézet mint- 
eddig, úgy jövőre is pengő ezüst pénzben, három ezüst húszast 
egy ezüst forintra véve számit;—e’ határozatok f. p. aprilhó lső 
napjától lépnek életbe, melly naptól minden eddig 2000 pftig 
tett betételek 5%  kamattal fognak számíttatni.— Továbbá ha
tároztatott, hogy arany és ezüst ékszerekre 1 () pgőfton — igaz 
gyöngyökre és drágakövekre pedig 1000 pfton alul előlegezések 
nem fognak adatni.—Az egyleti részvények átíratása jövendő
ben az igazg. választvány bejegyezésével történhetik. — A’ 
pénztárnok esztbeli fizetése 700 pftra, a’ segédé 500 ftra, a’ 
szolgáé 250 ftra emeltetvén,—a’jegyzőnek 200 pftnyi tisztelet— 
dij utalványoztatok.— Végre az első évi6358 ft. 54 krnyi tiszta 
nyereményből részvényenkint 4 ftnyi osztalék kiadatni, a’még 
hátralevő 2358 ft. 54 kr. pedig tartalékalapul vétetni rendelte
tett; imént érintett osztalékáé, april hó ltő la ’ szelvények áta
dása mellett, az egyleti pénztárnál fölvehető lévén—

N y i l a t k o z a t .  A’ „Nemzeti újság“ lapja valamellyik szá
mában el akarná hitetni olvasóival, hogy a’ Jelenkor országgyűlé
si tudósítót Pozsonyban nem tart. Mennyiben e’ vád a’jelenre vo
natkozik, alaptalannak nyilványitjuk, mert febr. 5dike óta érintett 
lap részére alul jegyzett írja az alsó táblai tudósításokat, a’ felső 
tábláról pedig F u n t á k  S á n d o r  ügyvéd ur tudósit: és ha ez idő 
óta csak egy után nyomott beszédet födözend lapunkban föl a’ 
„Nemzeti újság“,— őt a’ világ legügyesebb ezermesterének is
merendjük el. A’ korábbi időt illetőleg pedig,hiszem, a’ szerkesz
tőség igen könnyen megfelelhet,—minthogy tudomásunkra is or
szággyűlés kezdete óta rendes levelezőkel birtPozsonyban.*) 
Mi azon Nemzeti újságban említett ismert tekintély Ítéletét illeti, 
mennyiben az alulirt tudósításaira is alkalmaztatnék, — reá vála
szolnunk egyebet nem lehet, mint hogy a’ fölhívott tekintélyt na
gyon is ismerjük, és ép azért minden feleselés mellőztével szára
zon ki kell jelentenünk, hogy illetékes biránkul őt nem ismérhet
jük el. Kelt Pozsonyban 1848. évi martius 8án. Go l ub  Vilmos.

K Ü L F Ö L D .
FRANCZIAORSZÁG.Az ideigl. kormány egy végzemé- 

nye a’ magány- és közvagyont a’respublica ótalma alá hely
zetinek nyilatkoztatja, egyszersmind azillyetén gonosztevők 
szigorú fenyittetését rendeli. „Polgárok, ezek a’ végzemény 
utószavai, a’ tulajdonrombolás utálatos tény; a’ mostani kö
rülmények közt elárulása a’ respublicának. Segitsetek tehát 
éber és tevékeny közremunkálástokkal; védelmezvén tinma- 
gatokat, a’ haza szent érdekét is védelmezitek.“ — Neuillyvár, 
a’ volt király tulajdona, szinte fölgyujtatott ’s leégett, azon
ban a’ könyvtár, képgyűjtemény, gazdag szobabutorzat és 
mintegy, 1 ,200 ,000  franknyi értékű ezüst asztalkészület 
megmentetett;’s mind ez,ugyszinte az Orleans hgnő, Mont- 
pensier és Joinviile hgek termeiben (a ’ tüileriákban) talált 
drágaságok ’s ékszerek mintegy 300 ezer fr. értékig, nem
különben a’ koronagyémántok és Joinviile hgnő gyémántjai 
is a’ köz kincstárba tétettek le. Egy polgár Lajos Fülöp em
lékiratukét kötetben, mellyeket a’ tüileriákban talált, adott

*) Országgyűlés kezdetétől fogva dec. 2áig országgy. rendes tudósítónk 
volt M é s z á r o s  Károly,mosony megyei ügyész ur; dec. 2tól febr. 
első napjáig pedig az alsó táblán S i 11 y e Gábor,a’ felső táblán Pósch 
Ágoston pozsonyi hites ügyvéd urak. Ennyit legyen elég felhoznunk, 
igazolási válaszul mind a’ vegyes ujdonságozó badar feleseléseir ^ 
mind a’ Hetilap elmefuttatására. Szerk
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a’ resp. kormánynak által. Különös! a’ napló épen olt vég
ződik, midőn a’ conventbiztosok, az ellenséges hadsereggel 
szemközt, a’ respublikát kiáltván ki, Laj. Fülöp efölötti ér
zéseit leírja.— Egy m art.lei vélem ény  a’stalushivatalnokok 
eskettetését megszünteti; egy másik az iskolák tovább folyta
tását rendeli meg. A’franczia institut (tud.társ.)köv.két lénye
ges alaptörvényre visszaállittaték: 1 .Sszerint évenkint 29 pol
gár neveztetik szabad versenyzés utján utazás’s vizsgálódá
sokra,névszerint a’ földművelést illetőleg, mind a’resp. hatá
rai közt, mind idegen tartományokban; 2.§ az institut hat más 
polgárt választhat,kik szinte felfödözési’s buvárkodási utazá
sokra, de más mint földm. czélokban küldetnek ki.— Azon i- 
rat, mellyel Lamartine külügyi miniszterré neveztetését min
den külhalalmassági követnek Párizsb. tudtára adá,köv. hang
zik: „Követ ur! Szerencsém van önnek jelenteni, miszerint a’ 
franczia resp. ideigl. kormánya a’ külügyi miniszterségi tár— 
czát reám bízta.Az uj kormány respubl.formája sem Franczia- 
ország állását Európában, sem törvényszerű ’s őszinte gon
dolkozását meg nem változtatta, fentartani akarván jó egyet
értési viszonyait azon hatalmakhoz, mellyek őhozzá hasonlag 
a’nemz.függetlenségét’s a’világbékétmegakarják őrizni.Sze
rencsémnek tartandoma’ népek ez egyezségétkölcsönös vo
natkozásiban minden hatalmamban álló eszközzel előmozditni 
’s Európát emlékeztetni, mikép a’ béke és szabadság-elv u- 
gyanaz nap születtek Francziaországban.“ —  A’ nép nyiívá- 
nyos hoszszas menetekben járul a’ városházhoz, nyíltan és 
szabadon mondja ki ohajtásit közlönyei, feliratai és szónokai 
által. Az egykori hivatalnok sereg, a’ részvényesek csoportja, 
bankemberek ’s minden, ki Lajos Fülöp kormánya alatt ki
váltságot élvezett, csúszva mászik az uj urak kabinetéi felé’s 
kér és koldul újabb engedélyeket,megtartatást a’ hivatalban, 
fizetés és méltóságban. Soult, Molitor, Sebastiani, Bugeaud, 
Reille gróf ’s Dode dela Brunerie, aztán 4 6 altábornagy,köz
tök Moline Saint Yon, Schramm, due de Montemart, Oudi- 
not, Laplace marquis, Sebastiani Tiborcz ’stb. mind szolgá
latokat ajánlák az ideiglenes kormánynak.

A’Siécle a’Neuilly vár leégtének iszonyatos esetét köz
li. Miután a’ dulók a’ kapukat betörték, némellyek a’termek- 
be, mások a’ pinezékbe rohantak. Utóbbiak mintegy 100—  
120 személy, mindenféle bort ’s egy hordó rumot találtak 
ott, mellynek fejszével dongáját beütvén néhány perez múlva 
valamennyi megrészegült’s czivakodásba keveredett, a’ pa- 
laczkokat egymás fejéhez csapdosták, elvégre sebesülten ’s 
végkép eláztan álomba merültek. Ez alatt amazok kizsákmá
nyolván ’s elpusztítván a’ termeket, tova vonultak, előbb a’ 
várat gyújtván fel.A’tüz csakhamar elterjedvén,nem vala töb
bé eloltható. A’ láng fölemésztő az épületet’s a’ szerencsét
lenek a’ pinezében öszszesen elvesztek,elégtek vagy m e g r
iadtak. Midőn a’ romokat elhordák, lOOvagy 120 holttestet 
vontak elő, mellyek közül többen még az eltörtpalaczkoknyo
mait viselők arezukon.

L e gu j a b b. Az ideigl. kormány egy uj ezredet rendez 
e’ nevezet alatt: „respubl. gránátosai.“  —  Több város a’ 
respublicát önkéntes adakozásokkal segítendő, rendkívüli a - 
dózásthatározott keblében. —  Sauzet, egykori követkamrai 
elnök a’ lyoni ügyvédek sorába Íratta be magát. —  Aumale 
hg algíri kormányzó febr. 28kán vette hírét a’ 24kei esemé
nyeknek. A’király lemondását következőleg jelenté: ,,a’ főkor
mányzó, ki a’ népség hazafiságát ismeri, ezen tudósításokhoz 
mit sem függeszt. Semmi sem változtathatja meg ragaszko
dásunkat Francziaországhoz.“ Később az ideigl. korra, mega
lakulta hírére ezt jelenté: ,,a’ főkormányzó ismétli, mit tegnap 
mondott; semmi sem változtathatja meg kötelességinketFran-

cziaorsz. iránt. A’népség és hadsereg legnagyobb nyugalom
mal fogadandja az anyaország parancsait. —- Arago tenge
részminiszter állítólag levél által szólitá fel Joinville hrget, 
miszerint az utólsó forradalom következést engedelmesen 
fogadja’s békésén térjen családja keblébe viszsza.—- A zor- 
leansi hgnő két ínjával együtt mart. 3kán Berlinbe érkezeit. 
Boroszlai mart. 8ai hírek szerint Miklós orosz czár meghalt.

OLASZORSZÁG. Febr. 7kén estve a’ római statuscon- 
ta (a’ tartományi képviselők testületé), tekintetbe vevén a’ 
jelen körülményeket, mellyek az olasz félsziget középpontját 
fenyegetik,gyors nép-fölfegyverzésről gondoskodást liatáro- 
za el; a’ nép ezen lépést már régóta óhajtotta, de várakozá
siban megcsalatottnak találta magát, miután a’ miniszterta
nács febr. 8kai ülésében reggel a’ javaslatot több más indít
vánnyal együtt viszszavetette. A’ képviselő tagok erre köte
lességüknek tárták elbocsáttatásuk benyújtását. Róma lakos
sága, jól általlátva, milly káros következések fognának e’lé- 
pésből származni, tömegben egy akarattal kelt föl, a’ minisz
terség megváltoztatását és világi személyekkeli betöltetését 
kérendő. Délutáni két órakor mentek Corsini herczeghez ’s 
a’ nép panaszainak ő szentsége elibe vitelére szólították őtfel. 
A’ herczeg azonnal a’ pápához sietett, de be nem bocsátta
tott. Töménytelen népsokaság hullámzott ez alatt a’ nagy- 
corsoi utcza hoszszában, zajosan kitörve az uj dologrend el
lenei iránt ’s tetszést rivalogva azoknak , Kik a’ behozott re
formokat pártolják. Este következvén be —  minden válasz 
nélkül, a’ néptömeg a’várakozást megunva ’s néhány által 
folyton ösztönöztetve , könnyen kihágásokra vetemülendett, 
ha a’ jó gondolkozása polgárok többsége le nem csilapitja 
őket. így tehát a’ „néptéren“ állottak meg. Végre éjfélutá
ni két órakor Corsini herczeg kocsija oda roboga. Aldobran- 
dini, Ciceruachio ’s más főbb személyek kíséretében Corsini 
csakhamar az obeliszk lépcsőire állt ’s kinyilatköztatá a’ nép
nek, miként ,,ő szentségen’ pápa, kérelmére bizonyossá té
vé szólót,hogy ő már maga is gondolkozott a’ miniszterség
változtatásról ’s ez a’ legközelebb héten valósuland is ; —  
hogy a’ népfölfegyverzést tapasztalt olasz tábornokok inté— 
zendik, hogy országa jólléte mélyen szivén fekszik, ’s hogy 
több pap birta-állomást világiaknak adand által, most azon
ban nyugtot és mérsékeltséget ajánl.“ Ezen közlés legna
gyobb tetszéssel fogadtatott ’s a’ herczeg diadallal kísérte
tett haza, —  hol bucsuztakor ismételve kérte a’ népet.-legyen 
nyugottés türelmes még rövid időig. Ezen esemény követ
keztében valamennyi miniszter, Mokchik kivételével, benyuj- 
ták elbocsáttatásukat.

1 Okén reggel egy futár ment gróf Ferretti Péterhez, őt 
azuj miniszterségbe hivandó; azonban hogy a’ gróf milly ál
lomást nyerend, még nem tudatik.

Febr. 1 lk én a ’ rómaihiv. lap ő szentségétől egy vég- 
zeményt közöl, melly igen jeles szerkezetit tanujefe ’s bizony
sága a’ római pápa népei iránti kegyes, atyai gondolkozásá
nak ’s mellyben többi közt mondja: „Egyáltaljában semmit, 
a’ mi ezen status dicsőségét ’s fényét előmozdíthatja, nem 
mulasztand el atyátok és fejdelmetek, ki már annyi szóló je 
leit adá gondoskodásának ’s kész újakat is adni, kérve az is
tent,öntse nyugalom és bölcseség szellemét a’ ti ’s valamen
nyi olasz szivébe;“ alább: „halljátok tehát atyátok szózatát, 
melly megnyugtat benneteket ’s nem enged azon kiáltás ál
tali elámitásnak,mellyisméretlen emberek szájábóleredve 0 -  
laszország népeit felbujtani törekszik rémképe által egy kül
ső háborúnak, melly állítólag belső összeesküvések ’s a’ kor
mányok roszsz akaratú vonakodása által előidéztetendő ’s 
mozdítandó.“ Végre ekép szól: „nem csekély égi kegy —

több máson kívül, mikkel Olaszország meg van áldva —  az 
hogy alig három millió alattvalónk kétszáz milliónyi testvért 
számlál minden nép és ajkakból.Ezen alapult minden időben’s 
az egész római világ feloszlásakor, Róma üdve. Ezért nem 
sülyedett soha egészenOlaszország el’s abban fogja lelni ótal- 
m át’s menhelyét, valameddig az apostoli szék trónolandkeb
lében. Áldjátok tehát a’ mindenhatóra kérlek! ez Olaszorszá
got ’s tartsátok meg neki e’ drága birtokot, a’ vallást. Áld
játok azon áldással, mellyértjpüspöktek földre hajlott fővel’s 
alázatteljesen kér benneteket. Áldjátok azon áldással, mellyért 
titeket a’ szentek kérnek, kiket terem, az ég királynéja, ki ó- 
talmazza, az apostolok,kiknek szent ereklyéit őrizi, az em
berré lett istenfia, ki helytartója lakását a’ földön e’ városba 
rendelő.“ Ezen nyilatkozvány után, mellyet a’ rómaiak termé
szetesen nagy tetszéssel fogadtak, tökéletes miniszterválto
zást lehetett várni. (Febr. 11 kén) délutáni ötödfél órakor a ’ 
néptérről egy nagyszerű menet vonult legjobb rendben, hál- 
adásul a’ szentségesatyához. Az egész egyelem, elöljárói’s 
tanulóival, zászlók, szalagok és virágkoszorukkal csatlakozott 
a’ fő menethez, mellynek élén a’ de la speranza zászlóalj lép— 
degelt. Hasonlag előcsapatul de bizonyos közökben vonult 
fel, Piust, Olaszországot ’s Rómát éljenezve, a’ polgárőrség 
és sorkatonaság minden fegyverfajból.Midőn a’ quirináli pa
lotánál megállották, a’ tömeg pápai áldást kért. A’ szent
séges atya, fényes világi kíséretben megjelent az erkélyen. 
A’ nép harsány tetszéssel fogadta őt, ki is a’ „sit nőmén do- 
mini benedictum“ után következőleg szólt a’ néphez: „mie
lőtt az istenáfdás rátok, az egész országra ’s ismétlem még 
egyszer, egész Olaszországra szálljon, figyelmeztetlek ben
neteket, legyetek egyek a’ szívben, ’s kívánságaitokban ne 
ellenkezzetek ez egyházi status szentségével. Azon indulatos 
lármára, melly nem a’ néptől, hanem néhány kevéstől ered, 
nem lehet, nem szabad ’s nem akarok hallgatni. Imádkozom 
istenhez, áldjon meg benneteket, azon világos föltétel alatt, 
hogy hívek, ájtatosak ’s engedelmesek legyetek a’ pápa és 
egyház iránt.Ezen kikötés alatt áldalak benneteket; megálda
lak szivem egész belsejéből. Emlékezzetek Ígéretetekre ’s le
gyetek hívek a’ pápa és egyházhoz.“

Ó szentsége uj miniszterségét következőleg alakitá: 
monsignor Morini pénzügy, Bofondi bibornok miniszterel
nök ’s külügyi, mons. Roberti igazságügyi, Mezzofanti bibor
nok közoktatási (mind egyházi személyek); Teano herczeg 
rendőri, Sturbinoni ügyvéd közmunkaügyi, Pasolini gróf ke
reskedelmi ’s földészeti (e ’ három világi) miniszter. Hadmí- 
niszterül állítólag egy piemontei tábornok (természetesen 
szinte világi) fog neveztetni. Belügyi tárczára nézve a’ vá
lasztás két püspök közt ingadoz.

Végre ő szentsége a’pápa korszerűnek vélte egy bizott
ság-kinevezést, miszerint a’ már fenálló intézvények tovább 
fejlesztessenek, ’s oily kormányzási rendszer terjesztessék e- 
lő, melly mind a’ pápai hatalomnak, mind a’ napi szükségeknek 
megfeleljen.

Egy febr. 12kei nápolyi levél szerint az alkotvány ki- 
hirdettetése ott roppant sensatiót okozott. A’ király előbbi 
nap nyílt kocsiban maga hajtott a’ hoszszu széles Toledó-ut- 
czán keresztül. A’ nép kifogta már a’ lovakat, de végre haj
lott a ’ király kérlmére, ki magát emberek által vonatni nem 
engedé. Estve az egész Toledo utcza ki volt világítva. Számos 
ezernyi személy hullámzott benne felalá legkésőbb éjig ’s az 
ezek által vitt fáklyák ’s kivilágított erkélyek nagyszerű jele
netet mutatának.

Dunavizállás : Budán, mart. 14kén: 7 ‘ 1" 5 '"  az 0 fölött.
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A’ rónaszéki sóbánya-hivatalnál a’bánya
tiszti állomás P r i k Károly halála által megü
rülvén, ezen állomást elnyerni kívánók, mellyel 
SOüpfrt évi jövedelem, lOköb öl tűzifa, V /i  
mázsa sójárulék , szabad szállás élvezete, p .j 
mérő t. búzának pgő 1 ft. 45 kr. szabott ároni 
megváltása és 36 font fagygyu a’ bányák bejá-j

73. sz. Árverési hirdetvény.
A’ főméltóságu magy. kir. udv. kamara ren

deléséből ezennel közhírré tétetik: hogy boldo
gult hg Köpácsy József ország prímásának hátra
hagyott tömegéhez tartozó többféle ingó vagyo
nok, úgymint: porczellán, finom, és közönséges 
asztali ruhák, szőnyegek továbbá arany rámáju 
tükrök, függő lámpák, képek, városi és utazó- 
hintók, lószerszámok, áüó órák, régi és emlék-

é r t e s í t ő . 1848.
rására nemkülönben: a’ fizetésöszszeggel fölérő 
cautio letétele kötelezettséggel öszszekötve van, 
folyamodványaikat legfölebb f. évi mart. 26káig 
(huszonhatodikáig)a’ mármarosi kir. kincstári 
igazgatóságnál nyújtsák b e , ’s egyszersmind a’ 
selmeczi kir. bánya-academiánál jó előmene
tellel végzett bányászati tudomány, ’s a’ cautio 
letétek tehetségről magukat igazolják. 2—3
pénzek, f. e. martius 27kén (huszonhetedik) és 
következő napokon;

Nemkülönben hordó borok de hordók nél
kül és üvegekben f e. április 3án (harmadikán) 
és következő napokon szokott reggeli és délu
táni órákban az esztergami primási fénylakban 
tartandó nyilványos árverés utján a’legtöbbet i- 
gérőknek azonnali készpénzbeli fizetés mellett 
el fognak adatni. 2 - 3

A’királyi magyar természettudományi társulat e’ folyó hó 18kán délutáni 5 órakor saját 
szállásán évnegyedes közgyűlést tartand, mellyre a’társulat tagjai szívesen meghivatnak.

Dr. K o v á c s  Sebestyén Endre, titoknok.
Vasárnapon, azaz e’ folyó évi martius hó 19kén a’ helybeli „Josephinum“ nevű árva inté

zet megnyitásának ötödik évfordulati napja fog ugyan ez árva intézet kápolnában ünnepélyesen 
megtartatni délelőtti 9 órakor.

Szerkeszti I l e l m e c z y  M i h á l y .  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 4 5 3 .  szám.

Az  A u s z t r i a i  N e m z e t i  b a n k  á l l á s a .
A’ mostani politikai események következtében azon hir terjesztetett el, mintha a’ bankje

gyeknek teljes névszerinti értékben ezüstpénzzé fölváltatását az áthozó mindenkori kívánságára 
a’ nemzeti (ausztriai) banknál nem eszközlenék azonnal. Ezen hir valótlansága ’s helytelensége 
felől mindenki maga győződhetik meg, miután megegyezőleg a’ legfelsőbb helyről eredt bank
szabályok 15. §sza rendeletével, az ausztr. nemzeti bank váltópénztárainál, a’bankjegyek fölcse- 
réltetése bankszerü ezüstpénzzel, mindenkori kívánságra, úgy mint eddigelő, szakadatlanul a- 
zonnal történik. A’ bankigazgatóság úgy hiszi, mikép ama hirt ’s az általa támaszthatott aggo
dalmakat nem hiúsíthatja megjobban, mint ha az ausztr. nemzeti bank febr. 29kei (1848.) állá
sát ezennel köztudomásra juttatja.

Állása a% ausztr. nemzeti banknak febr. 29kén 1848. Tevőleges: bankszerüleg ve
retett ezüstpénz: 65,058,351 ft. S3/ k r . ,  leszámítolt öszszegek a’ tárczában (megszűnők 5 és 
95 nap közt): 86,295,505 ft. 54 kr., letéti zálogok előlegezések mellett, viszszafizetendők Legfö- 
leAb 90 nap alatt: 12,602,500 ft., jelzálogos státusadósság: 81,387,264 ft. 233A kr„ biztosított
kölcsön 111 ____'  . A AO/I CAD IV A C lrvi ÄprrprrQCün • OzLß A  OX A Q I
1174 kr

Magyarország (Budapest) számára: 1,081,809 ft. 45 kr. Öszszesen: 246,425,431 fi. 
. Szenvedőleges bankjegyforgalom: 214,146,440 ft., folyó számadási fizetések: 
m c. • *■> - kr., banktőke 50,621 részvényben az eredeti (600 pftnyi betétei szerint egy

117* kr, — B é c s ,  mart. 5. 1848.
1,906,391 ft. 11 
részvény fejében): 30,372,600. Öszszesen,246,425,431 ft H 2 
Báró L e d e r e  r Károly bankkormányzó. Ns. C o i th Keresztély Henrik bankigazgató.“

- ( • J e gyz é ke i  a’ legújabb ’s legnemesebb Györgyikék (Georginák) calceolariák, 
fuchsiák, petúniák, rózsák, verbénák ’stef. dísznövényeknek Forstinger János Zichy Ferencz 
grófVedrődi udvari kertészétől ingyen osztatnak ki Liedemann Frigyes J. S. irodájában 
Pesten Mázsa-utcza 236. sz. alatt.
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vasárnap martius lökén
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1848.
J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön;Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden Ízben egyegy ivén. Előfizethetni helyben a’ szer

kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri uteza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományok!a kíván
taié példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a' megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

észt. aprít ljétül junius végéig terjedő évnegyedes folyamára teslvérlapjainknak előfizethetni Budapesten borí
ték nélkül: 2 fr. 40ki\, postán borítékosán hetenként 2szeri küldéssel: 3 fr.40 kr., hetenként 4szeri küldéssel 4 fr. pp. Pes
ten uri-utcza 453d. sz. Trattner-Károlyi ház első emeletén bárminő biztos alkalom vagy szorgaíomkocsi által.

A  J e len ko r  és Társalkodó szerkesztősége.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Kinevezés, és megbí
zatás. Pest mart. 17én. P o z s o n y :  a' legújabb események, ’s a’ fol- 
irási javaslat teendőink tárgyában. O r s z á g g y ű l é s :  kerületi ta
nácskozások az örökválfság és városrendezési munkálat fölött-) 

Értesí t ő.

MAGYARORSZÁG és ERDEEY.
Ő cs. ’s ap.kir. felsége a’helyettes íőlovászmesteri hivatal 

további teljesítésétől gr. Z ich y Edmundot saját kérelmére föl
menteni, ’s annak vitelére ideiglen gr. R á d a y  Gedeont meg
bízni legkegy. méltóztatott.

Pest martius 17én 1848. Mit ezelőtt csak néhány nap
pal is a’ legnagyobb optimista sem mert reméllni, perczeink- 
ben tejesülve van. Eltűntek a’ pártok Magyarországban, nin
csenek kasztok a’ szabad nemzet keblében. E’ tudat olly ér
zelmeket ébreszt lelkűnkben , mellyek teljes értelmezésére 
nem találunk nyelvünk szótárában szavakat, sőt a’ férfias cse
lekvéssel kiküzdött sajtószabadság is csak egyszerű viszhang- 
gal kisérheti azt.

Magyarország szabad, szétzuzattak a’ gondolat bilin
csei, a’ nép rendeltetése ’s hivatása pályájára lépett. Ez több, 
mint mennyit véges elméjű embernek a’közelmnlt pártos küz- 
delmiben következetesen várnia lehetett. A’ jelenet a’ milly 
nagyszerű, ép olly meglepő ’s azért a’ szokatlanság ment
heti a’ habozást az öntájékozásban.

Conslitutionalis nemzet vollunknyolczszáz év ola;szabad- 
nak nevezett bennünket a’ világ, igy nyilatkozott felőlünk a’ 
törvény. De a’ valódi élet gúnyt kaczagott e’ phrásisra,—  
melly mig néhány ezernek igen is sok szabadságot, igen is sok 
kiváltságot nyújtott, az alatt a’ tömeg —  valódi ereje a’ nem
zeti léteinek —  annyira kifelejtetett a’ szabadság arany köny
véből, hogy felőle jobbadán csak a’ büntetések, csak a’ terhe
lések rovatában tétetett említés alárendelt szolgai értelem- 
ben.E’ helyzet ellenmondásba hozá a’ gyakorlatot az elmé
lettel, az életet az iskolával.

Mintconstitutionalis nemzetnek nyolez századon át volt 
kormányunk is. A’ mohácsi vésznapok után ez jellemének 
külső foszlányit megtartva ugyan —  annak belső lényege, a’ 
határozatlan ’s ingatag alapon nyugvó viszonyok miatt, mik 
hazánk törvényei és a’ birodalmi kormány politikai rendsze
re közt álltának —  mégis annyira megváltozott, hogy végre 
minden egyébnek vétethetett inkább,csak Magyarország kor
mányának nem; mert ereje Bécsben, törvényink által el nem 
ismert, ’s idegen elemekből szerkesztett, alkotványos téren 
kívül működő bureaukba öszpontosittatván, ez által —  a’ ma
gyar törvények paizsaalá helyzeti helytartótanács úgyszólván 
engedelmes expediturává változott.

Hogy e’ változás mennyi mindennek volt okozója há
rom száz hoszszuév lefolyása alatt, arról a’ hisztéria tagad- 
hatlan tényekkel szól. —  E’ tények, bármiként takartattak 
is a’rejtélyeskedő kormánypolitika által,átszivárogtak a’nem- 
zet jobbainak leikébe,’s felkeltvén ezekben a’jogszerűtlen el
nyomatás fájdalmát ’s az igazság szent érzetét —• alakultá
nak párttá a’ haza jólléte, a’ nemzet önállása kivívására.

Ebben ’s a’ fonebb mondott illusióban találjuk mi a’for
rást, meliyből a’ martius 1 oki pesti forrongás olly nagyszerű 
alak- és erőben támadott, melly Magyarországnak önállást, 
kormányának függetlenséget vívott ki.

A’ nyugati rázkódás tehát, és a’ bécsi nép bámulatos e - 
ro—kifejtése csupán alkalmas időben jött közbe’s helyesen al
kalmazható expediensekül tekinthetők a’ martiusi napok e- 
redvényeire, mellyek épen olly nevezetesek lesznek történe-  ̂
tünkben, —  mint a’ júliusi és februáriusi napok a’ franczia 
nemzet éleiében.

A’mi sebeink háromszáz évesek voltak,a’ hártya fölüle- 
té ta’ belül rejlő méregnedv annyira meggyengité, hogy csak 
érinteni kelle az orvosi kéznek, ’s az azonnal felfakadt. Az or
vos—  azidő,váratlanul megjelent, bekopogtatás nélkül; sze
rencsések mi, kik megismertük, és sebeinket gyógyítása a- 
lá adók. —

Az egy lélek ’s egy akarattal intézett demonstratio meg
szerző azt, mi rögtön megszerezhető volt. A’ s a j t ó  és 
S t a n c s i c s  azon egy órában vezettetének ki börtöneik
ből. Katonai erő a’ rend-fentartásra nem fog használtatni. 
Metternich és politikája, melly majd negyven évig zsibbasztá 
a’ haladás szelleméi —  megbukott. Az országgyűlés felelős

miniszterség ’s más mellőzbetlenül szükségesek kinyerése vé
gett a’ birodalmi fővárosba utazott. Kormány-épületeinken 
nincs tegnapóta kétfejű sas ’sat.

Elértünk mindent, mit elérheténk a’ nélkül, hogy a’ tör
vényhozás teendőit praeoccupáljuk,tovább mennünk nem ta
nácsos hogy törvényhozásunk irántbizalmatlanságot ne tanú
sítsunk épen akkor, midőn egész ragaszkodásunkra olly mél
tán számíthat. —

És ezek kővetkezőben békére szólitnók fel polgártár
sainkat, ha e’ forrongó átalakulás egész menetében férfias 
tetteikkel be nem vallják vala, hogy szent jogaink, ’s édes 
közérdekink kivívásánál épen a’ béke ’s rend szeretete az , 
mi által lelkesittetének.— Békét akartunk mi hoszszasat, és 
jutalmazót, ’s ezért kelle a’ népezrek szózatának megharsan
nia. A’komoly jellem, melly a’ pesti martiusi napokat örökre 
érdekesitendi, hazájáért dobogó minden keblet bizlossátesz 
arról, hogy a’ béke és rend megzavartatni nem fog, mert a’ 
békeés rend fentartására épen azok bizatvák meg, kik az ed
digi háromszáz éves lélekháborgásl száműzték, ók tehát— a’ 
sokaság, a’ nép —  ügyelni fog a’ béke és rendre, mint egyik 
legfőbb morális kötelességére addig is, mig Magyarország
nak első felelős minisztériuma, önálló nemzeti kormánya, 
mellyetfels. királyunk í.mart. l6kán —  állítólag -— aláirt ’s 
m egalakításáraBatth y án y  Lajos grófot megbízni méltóz
tatott —  tettleg hivatalába lép. Kettős örömtül dagad keble 
minden hazafinak a’ dolgok e’fordulatán; először a’ miatt, 
hogy a’ sok oldalról kárhoztatott eddigi zsibbasztókormány, 
m e g b u k o t t  —  még pedig közhiedelem szerint föltámaszt- 
hatlanul 2szor a’ mialt, hogy a’ kor szavát megértő fels. fej— 
delmünk kormányra azon elv férfiait hívja meg, mellyetany- 
nyi elvrokonink tömegében mi is szilárdul vallottunk, vallunk, 
és vallani fogunk, ’s melly századunk évkönyvei számára a’ 
legszebb diadalt vitta ki.

A’ jó szándék, az erély,a’ körülmények felhasználása,az 
idő követeléseinek megértése törvényhozásunk tulajdoniul 
bizonyulván be, nemcsak remélljük, de rendithetlenül hisz- 
szük, hogy a’ hozzáfűző bizalom lánczai törhetlen erősekké 
forradandnak; mert az események első stádiumán mindjárt 
—  miként pozsonyi tudósitásinkból kivehető, az úrbéri viszo
nyokat méltányos kármentesítéssel megszűnteié, a’ váltság- 
ra képtelenek helyett a’ státust jelölvén ki a’ földqsurak kár— 
pótlójául. —

A’ nemzeti kormánynak eljárásiban szerencsét, a’ tör
vényhozásnak sikert,’s az országnak olly rég megérdemlett 
jóllétet óhajtva kérjük: legyen mindenütt és folyvást rend és 
béke. Éljen a’ király! éljen az öszszes nemzet! és szabadság!'")

Pozsony mart. 14kén Gondolom, a’ bécsi eseményeket 
hallotta már,miszerint a’ sokáig hamu alatt lappangott tűz ki
törvén, Ausztria szabadsága 2 nap alatt kivivatott. A’ parázst 
Kossuth fölirati beszéde szította föl, ’s az indítványozott föli
rat melly a’Daumteremben naponként több ezer bécsi pol
gár előtt hiteles fordításban föl fölolvastatott.— Az öszszeüt- 
közés körülményeit nem tudom egész menetelükben, annyi 
bizonyos, hogy a’ népre tüzeltek. Elég az hozzá, hogj  a’ fran
czia események óta a’ kedélyek nálunk folyvást ingerültség
ben voltak. Én egyike valék azoknak, kik a’űatalsá^nál kiki
törendő tüzet mérséklettel csilapitgatám.Az ingerültség a’fő- 
rendi halogatás által nőtten nőtt ugyannyira, hogy többen a’ 
legvégsőre elszántaknak mutatkoztak. Tegnap,midőn a’ bé
csi eseményeknekhire futott,a’fiatalság sokáig fojtogatott tüze 
föllobbanván egy a’sétányon világos nappal tartott népes gyű
lésen a’ teendők felől tanácskozott, A’ másnapi gyűlésről az 
előleges közlés értesíti önt. Csak annyit kell mondanom,hogy 
a’ főrendi ülésre a’ fiatalság fegyveresen ment. Mi történt az 
ülésben?A’ nádor minden nyilatkozatot mellőzve, azt hívé , 
hogy a’ fölirat egyhangúlag elfogadtatik.’S úgyis lett. Ülé
sek utána’ fiatalság megint gyülekezett a’ sétányon roppant I 
népség jelenlétében a’város kivilágítását kívánták, mit azon
ban Batthyányi Lajos és Teleki László szónoklata következté
ben akkorra halasztának, ha a’ küldöttség Bécsből sikerrel- 
térend vissza.Ezt elfogadák.-de annál erősben ragaszkodának

*) A’napi igen nevezetes események ezúttal—a’ mozgal
makban munkás résztvevő szedőink elfoglaltsága miatt—ebna- 
radván, pótlólag ’s kiegészítve jövő szánjunk közlendi. S z e r k.

ahoz, hogy ma este Kossuth fáklyás zenével tiszteltessék meg, 
kit már ülésről roppant néptömeg kisért éljenezve lakáig. 
Az aláírási ivek megnyittatván,csak úgy dőlt a’pónz,maguk a’ 
követek vagy 127 pl’rtot írtak alá, a’ zsidóság Hollingerben 
per 10 pftirt a lá ’s hozzá a’ polgárság is nagyban készült, 
így lón, hogy több mint ezer fáklyavilágnál legalább 15 ezer 
népség jelenlétében tisztelteiéit meg Kossuth, kit a’ zöldfa 
vendéglőbe vezetlek társai, hogy nagyobb téren a’ népség el
férhessen . Pozsony öszszes polgársága egyenruhában fegy
veresen tartotta a’ fáklyákat a’ fiatalság szinte kardosán jelent 
meg. Szónoklatot S z é k e l y  tartott, mellyre Kossuth felel
vén, a’ lelkesülésnek határa nem volt.— Ismeri ön a’ pozsonyi 
sétatért? az egészen fényárban úszott és ember hátán em
bervolt. E’ tündéri lálványtsoha sem feledhetem el.— Kato
naság nem mutatkozott. A’ polgárság kapitánya Vecsera le
mondott! Most midőn ezeket irom, a’ fáklyászene végbement 
és a’ fiatalság a’ polgárokkal társpoharat iszik. A’ polgárok 
tisztei mind díszruhában tisztelegtek. Kossuth hozzánk intézett 
válaszában erős reményét fejezékiaz iránt hogy a’ küldött
séggel az alkotványos felelős minisztérium is Pozsonyban le- 
end,mellynek fejeül általa Batthyányi L.mutaltatott be. Mond
ják a’ bécsi magyarság a’mozgalomban nagy részt vön.Sop- 
ronyból azthirlik, hogy a’ polgárság Széchenyi Jánost az el
lenzék főnökét válaszlandja ezredesének meg.— A’ fölirat 
ellen vagy mellett szavazni még Eszterházy hg is megjelent, 
kit a’ hallgatóság éljennel fogadott, a’ Bécsbe menendő kül
döttséghez ő is ki van nevezve. Kuszában Írtam, mert az ese
mények rendjét megtartanom,kivált rögtön írva,bajos.

E l ő l e g e s .  Pozsony Mart. 14kén. Ma, egy a’ haza 
jövőjére elhatárzólag ható kerületi üléstértünk meg. A’ bécsi 
események már tegnap rendkívüli hullámzásba hozák a’ ke
délyeket, mi este egy szabad ég alatt rögtönzött űatalsági gyű
lésben ingerülten nyilatkozott. Ma reggel roppant számú ball— 
galóságjelent meg az ülésen, elősejtelmében azon nagyszerű 
határozatoknak, mellyeket e’ napon a’tábla alkotott. Ülés e- 
lőtt apró csoportozatokban hirdetgeték a’ múlt éjnek bécsi 
eseményeit, ’s mindenkinek arczán türhetlenség és titkolhat- 
lan öröm tündökölt. Gyűlés megnyíltával a’ napi tárgy mellőz- 
tével, K o s s u t h  Lajos emelte föl hatalmas szózatát, előad
ván, miképen a’ múlt éjszaka Bécs falai között polgári vér 
folyt,és Metternich ministeríuma megbukott (mi több perczig 
tartó tapsot és tombolást vont maga után.) Kiemelte szóló, 
hogy e’ férfiúnak politikája akadályozá eddig a’ nemzetek 
szabad fejlődését, ’s ezen politikáhozi makacs ragaszkodás o- 
kozá azt, hogy a’ szeretett dynastiának egyik tagja személyes 
bántalmakkalillelteleLt. Most, úgymond szóló, Bécsnek meg 
van adva a’ sajtószabadság, a’ fegyvertár az uralkodó paran
csára megnyitlatott, hogy polgári őrség vigyázzon a’ szabad
ság,dynastia és ország nyugalma fölött, mellyet a’ megbukott 
minister politikája fölzavart. Felhívja szóló társait, hogy a’ 
pártnézeteket félretevőn egyesüljenek arra, mikénta’ mozga
lom gyeplője e’ tábla kezéből ki ne ragadtassák, mert a’ pol
gárvér folyása csak igy akadályoztathatik meg. Ezek folytán 
hármat indítványoz: 1) kéressék meg küldöttség által nádor 
ő fensége, ki jelenben itt az országházban van, hogy múltkor 
átküldött föliratunk a’ főrendek által még ma vétessék föl,  
mellynek vita nélkül kell elfogadtatnia, hogy a’ trónhoz jut
hasson mielőbb. 2 ) a’ sajtószabadság ügyében kiküldött vá- 
lasztvány rögtön dolgozza ki az előző törvényeket röviden, a’ 
kész munkákat használva; 3 ) hogy a’ honvédelem kidolgozá
sára is 3 — 4 tagtüstint küldessék ki, reméllvén, hogy addig 
is a’ Pozsonyban levő pezsgő magyar vér, bízván a’ rendek 
hazaűságában, nem fog ollyakhoz, mik a’ szabadságot veszé
lyeztethetnék. —  Ez indítványok közlelkesüléssel elfogadtat
ván tüstint á’ tábla nagyobb része nádor ő fenségéhez távo
zott, ki közremunkálását ajánlván, délutáni 3 órára tüzé ki a* 
főrendi ülést. A’ honvédelem és vele kapcsolatban levő nép- 
képviseleti rövid törvényjavaslat készítésére Kossuth, Páz- 
mándy, Szentkirályi, Somsics, Nesztor, Hauser küldettek ki. 
S z é c h e n y i  mint a’ sajtótörvények kidolgozására már e- 
lőbb kiküldött választvány elnöke,kétségét jelenté ’s egyszer
smind szemlét tartva a’ jelen viszonyok fölött, kinyilatkozta— 
tá, hogy Pest követével egyetért, eddig is csak a’ modorban 
különbözött, kinyilatkoztatá, hogy itt a’ pillanat;midőn elválik
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tovább is provincia maradjon é Magyarország, vagy önálló
ságra emelkedjék ? Figyelmeztetett egyúttal mindenkit, hogy 
nálunk többé sem párt, sem kaszt nincs, hanem mindnyájan 
magyarok vagyunk. Többen fölhivák még a’ rendek közül az 
aristocratiát, hogy a’ népet fogadja keblébe. —  A’ további 
viták többnyire a’ tárgyak siettetése körül forogván, elhatá
roztatott, hogy a’ fönebb kiküldött választványok már holnap 
referáljanak. A’ polgári őrség ideáját mielőbb megtestesi- 
tendők, némellyek a’ helybeli fiatalság fölfegyverkezését is a- 
jánlákrmi azonban oda módosíttatott, hogy ki akarja, írassa 
be magát a’ már létező polgári ezredek közé. Ezután még a’ 
fölirat némelly helyei értelmezésére hozatott határozat, mi
szerint a’ vallás-egyenlőség, sajtó-szabadság,esküttszéki el
járás, országgy. évenkinti tartása Pesten, erdéllyeli unió, va
lóságos felelős ministerek, nem pedig commissariusok ’sat. 
értetnek abban. Tanácskozás alatt Kos s u t h  tudatáéiként a’ 
magyar kanczellár ma reggeli 10 órakor leköszönt. E’ hir 
nagy örömzajjal fogadtatott. —  Végül T a r n ó c z y  inditvá- 
nyozá, hogy a’ föliratot egy mindkét tábla tagjaiból nevezen
dő országos küldöttség vigye Bécsbe. Ez indítvány délutáni 
kerületi országos és vegyes ülésekben elfogadtatott mindkét 
tábla megegyezésével, és pedig a’ küldöttség a’ nádor ve
zérlése alatt már holnap elindul: ’s ha ő felsége előtt az alsó 
táblának nyilatkoznia kell, Kossuth Lajos szónokland. —  Az 
ülések délután egymást fölváltva igen sietve tartatának. A’ha- 
tárzatok minden megyéhez holnap Küldetnek el. —

Pozsony mart. I5én reggeli 8 órakor tartott kerületi 
ülésben fölolvastatott a’ követi karnak küldőjikhez terjeszten
dőnyilatkozata, mellyben a’ mostani események folytán telt 
sürgetés intézkedéseiket indokolva adják elő. E’ nyilatkozat 
legközelebb minden hírlapban közzé fog tétetni. Ezután Kos
suth indítványára alsó táblai határzat lón: hogy ánem esség  
minden közterhet a néppel együ tt viselend, a h a d i a 
d ó  t sem  véve ki. A’ követek vetélkedve nyilatkoztaták hoz
zájárulásukat, személyes felelősséget vállalván küldőjik elle- 
nében’s örömmel vetik oda,úgymond,magukat áldozatultcsak- 
hogy az öntudat nyugtassa meg őket, miszerint a’ körülmé
nyek sürgetősségénél fogva a’ haza javára tehettek ez által 
is valamit.Hasonlólelkesedésselfogadtatott S z e n t k i r á l y i  
azon indítványa, miszerint az úrbéri viszony országszerte  
szüntessék meg. A’ váltságra nem képesek helyett a’ status 
kármentesítvén a’ földesurakat. Végül K ö s s  u t h nyilatko- 
zatafolytán, mihelyt a’ küldöttség Bécsből visszatér, első lé
pés leende’ táblán, hogy a 'v á ro so k  még az országgyű
lésen aránylagos szavazato t nyerjenek, segédkezet nyúj
tandók a’ korkérdések megoldásához.Ezek után az ülés elosz
lott ’s 10 órakor a’ tengernyi nép örömzaja közt indult Bécs
be a’ küldöttség egy e’ czélra fölbérelt gőzhajón. Minden tag 
nemzeti’s bécsi fejér szalagot viselt gomblyukában: melly 
most székiben viseltetik mindenki által. A’ küldöttség tagjai 
e’ következők: A’ forr. táblája részéről: B. Vay Miklós, koro
naőr. Lonovics József, Csanádi püspök. Rajacsics József,kar -  
loviczi érsek, hg Eszterházy Pál, sopronyi örökös főispán, b. 
Perényi Zsigmond, ugocsai főispán, gr. Károlyi György, bé
kési főispán. Tihanyi Ferencz,temesi gróf. Ifj. Majláth György, 
baranyai főispán, gr. Batthyány Lajos. gr. Cziráky János. gr. 
Szapáry Antal. gr. Teleki László’s b. Venkheim Béla.

A’ KK. és RR. táblája részéről: Zarka János, kirá
lyi személynök. Ghyczy Kálmán, nádori itélőmester. Bernálb 
Zsigmond, Ung. Szemere Bertalan, Borsod. Gr. Andrássy Ma
nó, Torna. Szentiványi Károly, Gömör. Gr. Andrássy Gyula. 
Zemplén. Schnée László, Heves.Gábriel István, Abauj.Radios 
Miklós, Heves. Darvas Pál, Gömör: Bükk Zsigmond, Borsod. 
Bónis Sámuel, Szabolcs. Bohus János, Arad. Papszász Lajos, 
Bihar. Biró Imre, Arad. Babarczy Antal, Csongrád. Rónay Já
nos, Csanád. Mánn József, Mármaros. Kállay Menyhért, Sza
bolcs. Tomcsányi József, Békés. Asztalos Pál,Mármaros.Des- 
sewfiyJób, Nógrád. Tarnóczy Kázmér, Nyílra. Kossuth Lajos, 
Pest. Szentkirályi Móricz, Pest. B. Révay Simon, Turócz.01- 
gyay Titus,Pozsony. Ruttkay István,Zólyom. Justh József,Tu
rócz. KubiczaPál, Trencsin. Rakovszky Móricz, Liptó. Páz- 
mándy Dénes, Komárom. Gr. Széchenyi István, Mosony. Ma
darász László, Somogy. Vidoss József, Vas. Hunkár Antal, 
Veszprém. Csúzy Pál, Zala. Somsics Pál, Baranya. Horváth 
László, Fejér. Szabó Miklós, Vas: GaálEduárd, Tolna. Tol- 
nay Károly, Zala megyék követei. Jozipovich Antal, turmezei 
gróf. Fogthűi János, Hajdú kerület követe. Máriássy Gábor, 
egri. gr. Forgách Ágoston, pozsonyi. Daróczy Zsigmond,pé
csi. Mericzay Antal,váczi káptalanok követei.Házmán Ferencz, 
Buda.Haáder Pál, Székesf'ejérvár. Hergesell Ferencz, Győr. 
Martini Fridrik, Soprony. Pittroff János,Nagy-Szombat. Ren- 
.gey Ferdinánd, Szeged. Komlóssy Lajos, Debreczen. Tóth 
Lőrincz, Breznóbánya. Sztanaczky András, Szatmár-Németi. 
Károlyi István, Pest város követei.

Go l u b  Vi l mos .

A’ k ö v e t i  k a r  n y i l a t k o z a t a  kül d ő .ihe z. Az 
események rohanva következő jelenetei között a’ követi kar, 
érezve, hogy hivatásának teljes mértékben csak úgy felelhet

meg, ha a* nemzet osztatlan bizalma fogja kisérni, köteles
ségének ismeri nyíltan és leplezetlenül kiáltani a’ közvéle
mény bíráló székének ebbe, hogy ennek útbaigazításától erőt 
nyerhessen.— Olaszhon fényes egén a’szabadság napja föl
derült. Február 24én Francziaországban a’ júliusi trón, mi
vel a’ szabadságtól elvált, leomlott. Németország vidékein a’ 
fejedelmek alkotványos institutiókkal ajándékozák, és illető
leg gazdagiták népeiket. Mindenütt a’ népek, szinte úgymint 
uralkodók sziveiben a’ szabadság és alkotvány ütötte fel dia
dalos zászlóját; csak az ausztriai birodalom kapcsolatában 
élő nemzetektől látszék megtagadva azon vágyak valósításá
nak reménye, mellyeknek igazsága és méltányossága az em
beriség törvényszerűségénél fogva minden gondolkozó e- 
lőtt régen kétségtelenné vált; nem azért, mintha hódoló ha
tártalan hűséggel szeretett fejedelmünk, népeinek bármelly 
igazságos kivánatit teljesíteni bármikor vonakodott volna: 
hanem azon oknál fogva, mivel egy, százados mozdulatlan
ságban megkövesedett bureaucratia fölfogta a’ népek szó
zatát, és akadályozá a’ fejdelmet, megérteni az időnek mel- 
lőzhetlen szükségeit.— A’ dolgok illy aggodalomteljes hely
zetében, a’ követi kar akként fogta fel hivatását, hogy Ma
gyarország alkotványos rendéit megilleti azon okok fölött 
férfias nyíltsággal szót emelni, mellyeknek a’ helyzet nehéz
ségei tulajdoníthatók,és azon mód fölött, mellynek időkori 
használásával a’ különben bekövetkező baleseményeket el
hárítani sikerülhet.— A’ követi kar nem merengett túlságos 
reményekben e’ felszólamlás sikere iránt, és nem is leplezte 
ellehető balkövetkezéseit egy olly kormány irányában, melly 
százados önkényhez szokott, de hallgatni kötelességmulasz
tásnak tartotta, kötelességmulasztásnak a’ trón, a’ nemzet és 
a’birodalomban közös kapcsolattal egyesült népek irányában; 
kötelességmulasztásnak azért, mert a’ birodalom népei kö
zölt, egyedül a’ magyar nemzet birt alkotványos nyilványos- 
sággal.— így létesült azon fölirási javaslat, mellyet a’ kk. és 
rr. táblája folyó martiushó 3dikán az országgyűlési teen
dők tárgyában egyes akarattal megállapított, és martius 4én 
a’ főrendi táblához általküldött.— Mart. i3dikán Bécs falai 
között polgárvér folyt a’ szabadságért. A’ százados bureau
cratia halomra dőlt.—  Metternich herczeg rendithetlennek 
látszó minisztersége megszűnt, Apponyi gróf kanczellár le
köszönt. A’ fejedelem megadta a’ szabadsajtót és alkotványt. 
A’ polgári őrsereg fölállittatott.— Ezen eseményekről m ár- 
tius l 4kén értesülvén a’ követi tábla, haladéktalan lépése
ket látott szükségesnek; elhatározta tehát: 1) Küldöttség 
által megkérni a’ nádort közremunkálásaért, hogy az által
küldött fölirást a’ főrendi táblánál hovahamarább tanácsko
zás alá vétesse, és miután nem olly időket élünk, mellyekben 
kifejezések fölött hoszszu vitatásokat kár nélkül folytatni le
hetne, oda munkálni igyekezzék, miszerint azt a’ főrendi táb
la, ha különben lényegére nézve egyetért, változatlanul fo
gadja el. 2) A’ szomszéd szabad sajtó mellett, hazánkban 
korlátolt sajtó meg nem állhat, semmi nem szenved tehát ke- 
vésbbé halasztást, mintáz országnak a’ szabadsajtó iránti so
ha el nem idegenitett és el sem idegeníthető jogát helyreál
lítani; ennek következtében meghagyatott a’ sajtótörvény ki
dolgozására megbizott választmánynak, hogy azon előmun
kálatok nyomán is, mellyek a’ múlt országgyűlési irományok 
között föltalálhatok, a’ legrövidebb idő alatt járjon el. 3 ) A’ 
bizonytalan jövendő előgondoskodást igényel, és ezért vá- 
lasztvány küldetett ki, törvényjavaslat-készitésre, melly által 
a’ belnyugalom és béke, az élet és vagyon biztosítása, a’ 
honpolgárok védpaizsa alá állíttassák, é se ’ czélból a’ nem
zeti őrsereg életbelépjen.— Ezen határozatok közül, az el
sőnek következtében a’ nádor megkérdvén, ugyanazonna- 
pon délután 3 órakor a’ f ő r e n d i táblánál ü l é s t  tartott, 
és ez ülésben a’ f o l i r  á s n a k  v á l t o z a t l a n u l  leendő 
elfogadtatását maga indítványozta, mellyet a’ főrendi tábla is 
egyhangúlag elfogadván, a’ nádor biztosította a’ főrendeket, 
hogy az országgyűlés eredvényes befejezése és alkotványunk 
kifejtése tekintetében, személyes és hivatalos befolyását szi
lárd elhatározással fogja használni.

A’ főrendi tábla megállapodásának hire a’ rendek táb
lájához meghozatván, elhatároztatott, és a’ főrendi tábla ál
tal is elfogadtatott, hogy a’ felírás egy országos küldöttség 
által nyujtassék be ő felségének, és ezen küldöttség vezére a’ 
nádor legyen. A’ küldöttség Bécsbe holnap utazand.

Martius l4én  a’ K. éz R. táblája m inden k ö z te rh ek - 
nek a' nemesség á lta l is közösen és aránylag  leendő vi
selését e//ztftártfsta.Elhatároztatovábbáazt is, hogy minden 
úrbéri viszony ok m indenütt a z  egész hazában egyszer
re  leendő m egszüntetése irán t törvény a kkén t alkottas
sák, hogy m agán-birtokosok kárm entesítésének köte
lességét a közá llom ány vállalja el. Eddig a’ történtek.—  
Ezek folytában a’ követi kar meggyőződését jelenté ki, hogy 
alkotványunk szilárdítására,kiterjesztésére,átalakításáraczélt 
érni alkotványos utón teljes reménye van, ha a’ nemzet bi
zodalmától törekvéseiben támogatva lesz. Továbbá kijelenté, 
hogy feladatául kevesebbetnem ismer el, mintáz alkotmány
nak létesilésétminden kövelkezvényeiben. Kijelenté, hogy a’

haza polgárai érdekeinek kiegyenlítését eszközleni főköteles
ségének tartja. Kijelenté azon meggyőződését, miszerint az 
elágazó érdekek egybeolvasztására és a’ honpolgároknak 
jogban érdekben, kötelességben éshonszeretetben egy nem
zetté öszszeforrasztására az eddigieknél hatályosabb lépések 
kivántatnak. Végre felelősségének súlyát egész mértékben é- 
rezve,kijelenté,hogy az óriási léptekkel haladó körülmények 
között hivatásának teljesen csakúgy felelhet meg,ha már „jelen 
állásában is magát nem külön osztályok, hanem az öszszes 
nemzetképviselőjénektekintheti éskötelességeinekkörétise’ 
mértékhez“ illesztheti. A’ követi kar tagjai állásuk szilárdítá
sára azon bizodalom megerősítését kérik, mellyel az ország
gyűlési pályára elküldettek. Pozsony 1848ki mart. 14.

A’ nm. m. k. helyttan. köv. intézvény érkezett Pestváros 
tanácsához: Ns városi tanács! A’ megelőző censura a’törv.ho- 
zás további rendelkezéséig megszűnvén a’ sajtó kicsapongási 
és visszaéléseinek kellő megtorlása végett addig is, mig a* 
törvényhozás rendelkezendik, következő szabályok állíttatnak 
föl: 1 )A’sajtó minden megelőző censura nélkül szabadon mű- 
ködik.2)Minden,akárkönyvnyomtatás,akárkőnyomás által ki
adott bármellynemü irat vagy rajznak szerzője,szerkesztője, 
vagy készítője az iratban vagy rajzban foglaltakért felelős; 3 ) 
Minden könyvnyomtató és kőnyomó az illető irat vagy rajz ki
nyomása és a’szerzőnek átadása után. tartozik azonnal a’nyo- 
matnak egy példányát az illető hatóság elnökének átadni, ki 
4) Köteles azon példányt a’ kinevezett bizottság elnökének 
haladék nélkül felelősség terhe alatt azonnal átküldeni. 5 ) A’ 
sajtó utján elkövethető visszaélések és kihágások megbirá- 
lása végett rendelt ideigl. bizottság névsora ide mellékeltetik 
következőkép: Nyáry Pál, Klauzál Gábor, Deák Ferencz, Pa- 
tay József, Fáy András, b. Eötvös József, Trefort Ágoston,Vö
rösmarty Mihály, Bajza József, Fényes Elek, Szalay László, 
BallaEndre, Rottenbiller Leopold, b. Kemény Zsigmond,Lu
kács Móricz, Valero Antal, Szilágyi István gombkötő, Kappel 
Frigyes, Tóth Gáspár szabó, Frőlich Frigyes, Burgmann Ke- 
resztély, Irinyi József, Egressy Samu, Zlinszky János főbíró, 
Bellaagh Antal eskütt. 6) Ezen bizottság a’ kinyomott iratot 
vagy rajzot megvizsgálván, a’ benne talált vétség iránt vé
leményétkimondja, és az esetet a’vétkesnek illető bíróságához 
további elítélés végett átküldi. 7 ) Ki valamelly iratot, vagy 
rajzot ki akar adni, köteles a’ nyomandó iratot vagy rajzot 
önkezével aláírni, és ha a’ nyomdatulajdonos előtt a’ ki
nyomtatást kívánó egyed isméretes nem volna, köteles u- 
gyanazonságátaz illető nyomdatulajdonos előtt isméretes két 
tanú által bebizonyitni. 8) A’nyomdatulajdonos tartozik min
denlegkisebb nyomatra nevét, vagy műhelye czimét kinyom
ni, ha ezt elmulasztaná, vagy, ha az általa kinyomott iratot is
merve, a’ kiadó egyed általaié nem Íratta,vagy ha azt nem 
ismerve, annak ugyanazonságát két általa isméretes tanúval 
maga előtt be nem bizonyította; úgy szinte, ha a’ nyomott irat 
vagy rajz, a’ hatósági elnök kezébe azonnali általadását elha
nyagolná: a’ kiadott irat vagy rajz tartalmaért szintúgy fele
lőssé válik, mint maga a’ szerző vagy kiadó. 9)Épen ezen fe
lelet terhe alá esik azon hatóság elnöke is, ki a’ nyomdatulaj
donos által nekie átadott nyomtatványt a’ bizottság elnöké
nek azonnal meg nem küldi. Miről a’ városi tanács ezennel 
szoros hozzátartás végett értesittetik. Kelt Budán a’ m. kir. 
helytartótanács lS48ik évi böjtmáshó 16ántartott üléséből 
a’ városi tanácsnak jóakaróji gr. Zichy Ferencz. s. k.,Nyéky 
Mihály s. k, ’slb.
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m o n d, (Ungm.): Szükségtelennek tartja terjedelmes be
szédben bizonyítgatni, hogy az örökváltság földesur- és 
jobbágyra nézve egyiránthasznos. Előtte tisztán áll a z , hogy 
valamint a’nomad ember erdőt kívánt, hogy vadászhasson, 
úgy a’ földmivelő mindig földért eped: és valamint amaz er
deiben a’ vadakkal prédája fölött megosztozni nem akart,úgy 
a’földmivelő sem örömest osztozik embertársával véres verj« 
tékkel müveit földének gyümölcseiből. Ez igy van mindenütt a’ 
franczia nemzettől kezdve le az eszkimóig.Yalahára ideje már 
— mert három éven keresztül sürgettetik,—  hogy az örök
váltság teljesedésbe menjen. Az most már a’ dologveleje, 
hogy mit csináljunk a’ felekkel, mert a’váltság szükségét min
denki érzi.Mennyire a’főrendi üzenetet felfoghatá, abban e’ 
következők foglaltatnak: 1) gondoskodni arról,hogy a’ pénz
beli örökváltság eszközlésére a’jobbágy képessé tétessék:2) 
hogy a’ felek között egy részrehajlatlan bíróság intézze el az 
ügyel; 3) hogy a’ kényszerítés mindkét félre nézve viszonos 
legyen. Szóló ezekre azt mondja, hogye’ kivánatok valósítása 
teljes lehetetlenség. Az elsőt igen szívesen teljesítené, de hol 
van azon zseb, melly egy ország szegénységét gazdaggáte- 
gye? kivált mai napság, midőn mindenütt pénzszükségről 
szól a’ panasz. A’ 2ikra, részrehajlatlan bíróságot követel
nek a’ főrendek.Az ország földesurak és jobbágyokból állván, 
midőn ezeknek kölcsönös érdeke forog fon, hol vegyük azt 
a’ részrehajlatlan bírót ? talán a’ kir. városokat kérjük meg? 
de hiszen ezek is adófizetők, ’s igy inkább hajolnak az adózó 
nép, mint földesur részére. Vagy a’ iordek talán a’ kor-



Hiányban bíznak, az jó kebellel viseltetik mindkét fél iránt?A’ 
fó'rdek harmadik kivánala pedig épen képtelenséget foglal 
magában, hogy t. i. a’ megváltásnál mindenik fél kényszerit- 
tessék. A’ földesurat ugyan lehet arra kényszeríteni, hogy a’ 
föld haszonvételeit adja oda, mert azok birtokában vannak: 
de a’ parasztot a’ megváltási tóke letételére, midőn pénze 
nincsen, kényszeriteni még szuronnyal sem lehet.—  Szólónak 
az örökváltság megoldhatására létesithetőbb mód kell.Hlyen 
a’ pesti indítvány, melly legjobb, legclassicusabb, mert ál
tala még ha tökéletesen meg nem váltatik is a’ föld, legalább 
az úrbéri viszonyt; humanusabbal cseréli föl, adósságivá for
dítván.— Pest indítványában ajánlott első módhoz még azt 
szeretné adni: hogy a’ legelő iránti igény is és faizás meg- 
váltathassék. A’ 9edet pedig vékával megváltani szinte bajos, 
mert még azontúl a’ csópléssel is kell fáradnia a’jobbágy
nak. Ez is földdel megváltható legyen. Evaluatio nélkül pe
dig az örökváltság megoldásában el sem indulhatni, mert 
nélküle példaszó szerint,ibant qua poterant’ annyira eltérnek 
majd, hogy a’ véleményeket egy kalap alá hozni többé is
tennek sem lehetend. Egyébiránt küldőji utasítása szerint kí
vánja, hogy minden illy megváltást tagosítás és elkülönítés 
kísérjen, mellyre nézve az eddiginél gyorsabb eljárás állapít
tassák meg. Ezen föltételek mellett fogadja csak el Pest in
dítványát.—  Ma d a r á s z .  (Somogy) Küldőji az adózó nép 
javát melegen pártolják, ’s tudván miként a’ status közbejöt
té nélkül a’ jobbágyság bajosan bontakozhatik ki úrbéri vi
szonyaiból, az országos deputatióktól is,főkép, midőn még az 
elv tisztába hozva nincs, igen óvakodván:— egyenlőre mind
járt a’ pénzbeli megváltás minimum és maximumát kívánják 
meghatároztalni. Egyenlőségre is törekedvén, hogy a’ vált
sági eljárást egy a’ nép és földesur által választott bíróság
ra bízzák, —  kívánván egyszersmind, hogy a’ megváltott 
helységekre nézve a’ földesúri hatóság eltöröltessék , mert 
az igazságtalan. Egyébiránt az evaluatió szükségét szóló is 
belátván pártolja: de mielőtt a’ pesti indítványt elfogadná—  
azt akarja, hogy a’ jegyző tegye föl a’ t.vényjavaslatot, hogy 
az pontonként tárgyaltassék.

B őn is. (Szabolcs) Szóló az örökváltságot első meg- 
penditésekor kerületi választványra kívánta bízatni, mert e- 
lőre látta,mikép ha országosra bizatik, a’ főrendek már ki
küldéskor a’ dolog meritumába ereszkedve —  akadályokat 
állitni föl, nem mulasztandják el. Épen mivel ez aggodalma 
teljesült, a’ főrendi válaszüzenetet védők ellenében csak azt 
jegyzi meg, hogy vannak bizonyos eszmék, mellyek ellen az 
idő nem enged meg semmi föllépést: hanem akkor némellyek 
legalább az útba annyi akadályt gördítenek, hogy minden lé- 
tesithetőség meghiúsuljon. Szóló az országos evaluatiót szük
ségesnek tartja, mert sokkal biztosb és gyorsabb lesz a’meg
váltás, mintha csak egyezkedésre hagyatnék a’ dolog. Az e- 
valuatióra— bár szóló is barátja a’ népnek,de hogy Somogy- 
ként választott bíróság járjon el —  czélszerünek nem véli,—  
azért országos, e’ táblából kifolyó válaszlványt kíván alakít
tatni.—  Fölhijja egyúttal a’ rendek figyelmét egy a’ pestihez 
csatlandó indítványára, miszerint, hogy a’ castok tehetségig 
szüntessenek meg, ’s a’ nyomasztó urbériségből kibontakoz- 
hassék az egész haza, ne csupán a’szorosan vett úrbéresek, 
de a’contractualisták is válthassák meg belsőségeiket. —

B a b a r c z y .  (Csongrád) A’ válaszüzenetben szóló is 
az Ung követe által előadott eszméket látja kifejtve, csak hogy 
szóló azokat nem találja képteleneknek, sőt meggyőződése 
szerint az általányos örökváltsági kérdés megoldhatására az 
érdeklett főrendi válaszüzenetben előszámláltak elkerülhetle- 
nül szükségesek.—  Egyébiránt osztozik azok véleményében, 
kik mielőtt az általányos örökváltság bonyolult kérdése meg
oldatnék, részletes törvényt ajánlanak, mert e’ nélkül szóló 
sem örömest menne haza.— Áttérve a’ pesti indítványra, an
nak mindjárt első részei, hogy egyezkedés utján olly helye
ken, hol a’ legelő még külön választva nincsen, vagy ha van 
is, de egyesek között föl nem daraboltatott, —  a’ közből ki
hasítandó földdel történjék a’ megváltás, könnyű alkalmazha
tósága miatt egészen pártolja. A’ másodikat, minélfogva a’ 
r o b o t  és d é z m a  pénzbeli évi tartozásra változtathassák át 
szinte, mivel szóló is kezdetben illyet indítványozott, követke
zetességből is pártolni kötelességül érezi.Ez hasznos a’job
bágyra, mert az időrabló robottól és ipargátló termesztvényi 
adózástól megszabadulván —  okszerűbb gazdálkodást űzni 
alkalmat nyerend; hasznos a’ földesurra is, mert, ha meg
fontoljuk, hogy a’ jobbágytelek haszonvételei értéke napról 
napra alább száll, ez ajánlott mód által siettetvén a’ megvál
tás —  a’ földesur többet kap, mint kapna különben; de a ’ 
státus hasznát is kétségtelenül előmozdítja, gyarapítván a’ 
nép erejét. Az evaluatióra Pest és Baranya eltértek egymás
tól, amaz mindenütt, ez csak hol a’ község óhajtja,vélvén szük
ségesnek az evaluatiót. —  Szóló inkább Pesttel fog kezet, 
mert az általányos megváltásra csak ez vezet. Méltányolva a- 
zonban Baranya aggodalmát, azt tanácsolja, hogy az egyszer 
megállapított evaluationalis tőkeöszszeg váltságbasisul csak 
12 évig szolgáljon: aztán megint uj evaluatio történendvén, 
rendes bíróság utján a’ helytartó tanács fő felügyelése alatt.
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—  Abban is eltér Baranyától szóló, hogy csak a’ reguláit he
lyek válthassák meg magokat. Érzi ugyan ennek fontosságát, 
de tőle nemiüggeszthetifölaz örökváltságot, melly halasztást 
nem tűr, különben is ez siettetni fogván a’ regulából. Illy he
lyekre nézve azonban azt kívánná, hogy robot és dézma 
külön sommában evaluáltatnék. A’i obot telekmennyiség sze
rint, mert ugyanannyi leend az regulaliókor is. A dézmára, 
azon kulcs szerint, a’ mennyi váltságkor diamelralis calculus
szerint jár. Egyébiránt ámbár az örökváltságot óhajtja, de 
majorságra telepitettekre nézve jelen törvényt nem terjesz
tené ki, nehogy a’ tulajdoni jog megsértessék.— Ez igényte
len módosítások melleit Pest indítványát pártolja. (Mindnyá
jan!) L ón yay  G. (Zemplén) Hiszi, nemválasztvány, hanem 
a’ jegyző teszi föl a’ törvényt az itt fölmerült eszmék nyomán; 
azért a’ vitát szükségesnek tartja, hogy a’ főelvek iránt telje
sen tisztában legyenek. A’ főrendi üzenetről szólni akar , ne
hogy valaki azt higye, mintha mi a’ dolgot első stádiumán 
olly élére állítottuk volna, miképen a’ főrendek átlátva le- 
hetlenségét,—  minket Csongrád szerinttárgyavatottan visz- 
szavezettenek volna. Szerinte jelen üzenetük inkább beille- 
nék vezérczikknek a’ „Budapesti híradóba“ —  mint tisztára 
hozó üzenetnek. Ez üzenetben a’ főrendek az örökváltságot a- 
karják is nem is: akarják mennyiben, az elvet helyeslik, de 
annyi akadályt görditnek kivitelére, hogy az teljes lehetlen- 
ség ’s igy tisztán áll, hogynem akarják, csak a’ világ előtt a - 
karnák igazolni magukat ez által, miként nem a’ jó szándé
kon, hanem akadályokon múlt az örökváltság elhalasztása. 
Szóló főakadálynak látja a’ főrendek meg nem egyezését. Al
kalmazásnál pedig legnagyobb akadályok:az aristocratiai 
büszkeség, clerus és kamara. Hivatkozik a’ mármarosi sza- 
baditékos városokra, mellyeknél a’ kármentesítésen kívül e- 
gyéb akadály nem volna, de bár az illetők ezt rég megkisér- 
ték,soha sikerre nem juthattak, csak azért, hogy a’ birtokos 
aristocrata büszkén elmondhassa, hogy 5 szabadalmas város 
áll úri hatósága alatt. így van ez a’ clerus éskamara jószá
gain sok helyütt, hol az érték is evaluáltatott de a’ földesur nem 
egyezik meg, és nincs bíróság, melly őt kényszerithetné. E- 
zért kell a’ kényszerítő törvény, és Pest nyomán az országos 
evaluatio, melly azon kívül, hogy belőle a’ jobbágy tisztán lá- 
tandja, mennyiért lehetend szabad, azontúl a’ statusnak is 
megbecsülhetlen adatokat nyújt, hogy tudja, milly akadályok 
elhárítását kívánja a’ nép iránti kötelessége. Jelen törvény 
még a’ regulatiókat is sietteti, mert azok nélkül csakugyan 
nem eszközölhető az Örökváltság.

S e b e sty  é n. (Veszprém) Általányos örökváltságot 
egyszerre létrehozni practice lehetlen lévén, miután arra 
vagy 3 0 0 millió pengő forint kivántatnék,szóló is megegyezik 
a’partialistörvényben,melly a’kérdéstegy stádiummal előbb
re viszi. Küldőji szinte, mint Somogy, maximum —  és mini
mumot kívánnak, azontúl, hogy ha valamelly helység több
sége a’ megváltást sürgeti, ne pörrel, de megyei küldöttség 
előtt intéztessék el az ügy földesur ésjobbágyság közölt.—  
Megengedtetni kívánják a’ vegyes megváltást is: de a’ meg- 
válthatást kényszeritőleg nem terjesztik ki az allödialis zsellér
telkekre. A’ pesti országos evaluatiót, ingert nyújtván az is
mert öszszeg megtakarítása által eszközlendő v á ltság ra ,—  
pártolja. Végül küldőji kármentesítés utján a’ tizedtől is föl— 
szabadittatni kívánják a’ jobbágyságot. —  K o s sut h .  Kie
gyenlítés végett szólal föl másodszor. Nézete szerint bizonyos 
indokolás nélkül felhozott nagy szavaknak ideje le járt; illyen 
az, hogy az országos evaluatio kielégithetlen vágyakat ger
jesztene a’ népben. Szóló számot vetve hivatásával nyíltan be
vallja, hogy a’ törvényhozónak nem elfojtani, hanem inkább 
az igazságos vágyakat fölébreszteni kötelessége.— Somogy
nak a’ nép iránti meleg érzelmeit ismerni régóta szerencsé
je van, de kissé tévednek,ha liberalisabbnak hiszik javasla
tukat övénél. —  Némelly felszólalók által ajánlott hozzátéte
lek és módositványokhoz részéről is örömest járul. Illyen az, 
hogy ha a’ földesur akarja, a’ faizás iránt megalkudhassanak a’ 
váltságban. — Baranyát kéri: vegye fontolóra a’ komáromi 
és zempléni követ urak által előadottakat, mellyeknek nyo
mán el kell ismernie, hogy az országos evaluatió igen czél- 
szerü, mert tisztába hozván az öszszeget, ingert ad a’ meg
váltásra, más részről a’ földesur makacskodásának is szár
nyát szegi. — Egyébiránt ki választott bíróságot óhajt,— ja
vaslatában is föllelheti,midőn a’ becsülés a’ két fél választot
tal által történik, de a’ választványnak, melly csak öszszeirt, 
és a’ vállsági tőkét tisztába hozza,a’ felek által választottnak 
lennie nemlehet. —  A’ körülmények változtávalszökkenhető 
érték miatti scrupulus megnyugtatására terminust defigálhat- 
nak, melly után uj evaluatio tétessék.—  Az úrbéri rendezésre 
reá áll, hogy a’ váltsággal együtt járjon ’s pedig minél rö -  
videbb procedura szerint. Azt sem ellenzi,hogy a’megváltott 
helyekuri hatóság alatt többé ne legyenek.—  A’ cohlrac'.u- 
alis birtok megválthatása iránt eddig is Szabolcscsal szava
zott, most is elfogadja indi.ványát. Ha pedig ez országos Il
lésben megbuknék, olly kifejezést kíván a’ törvényben,hogy 
minden a d ó z ó  h e l y s é g  megválthassa magát. —  Taná
csosnak vélné, ha jegyző ur a’ fölmerültek iránt kitűzné a’ kér

déseket, hogy reájok szavazni lehessen. S t u r  (Zólyom v.) 
A’ felső vidéki nép szegénységére figyelmeztetve kérte a’ 
rendeket, hogy intézkedjenek, miszerint azon teher alól, melly 
földesúri tartozások alakjában a’ hadi és házi adónál inkább 
nyomja i t t a’ nép vállait, künnyitni törekedjenek.

Ol g y a y .  Mig a’közös teherviselés el nem vállaltatott, 
a’ földdeli megváltáshoz nem járulhat, mert a’ contribution 
nalis fundust megcsonkítani nem lehet.(Szavazzunk!)S z e n t -  
k i r á l y i .  Még nincs tisztában a’ kérdés. Egyik fél csak a’ 
dézma lölddeli megváltását kívánja, a’ másik, hogy minden 
praestatio, hol t. i. közlegelő van, ebből kihasítandó darabbal 
váltathassák meg. Szerinte első kérdés volna: mit lehessen 
földdel megváltani? (Mindannyit!) T a r n ó c z y .  Múltkor a’ 
földdeli megváltást ellenzé. Akkori aggodalmai nem változ
tak: de változtak az idők, mik őt iseltériték korábbi vélemé
nyétől, ’s a’ pesti indítványt most elfogadja. (Mindnyájan !) 
Ló nyay(B ereg). Korábbi véleményeiktől mindannyian el
térvén szóló is Pesthez járul, csak azt kívánja, hogy parla
mentáris szokás szerint indítványa törvényjavaslati alakban 
kinyomassék, bogy fölötte pontonként szavazhassanak. (El
fogadjuk!) S z e n t i v á n y i  (Gömör) 1 836 : tcz. 8. § .sze
rint a’ jobbágy örökös kötést csak a’ regálék iránt nem 
tehetett, ’s ezt az 1S 40 :7 . tcz. 9. §a nem változtatá, sőt új
ra kiemelő; I8 4 4 i törvény szerint pedig a’ nem nemes ne
mesijavakat is bírhat már : következőleg nyíltan kimondatni 
kívánja, hogy a’ regálék iránt is léphessenek földesur és 
jobbágyság örökös kötésre. (Helyes!) 1 8 3 6 : 8. szerint az 
úri törvényhatósága’ megváltottakra fönhagyatott. Mirevaló 
ez? ha törvényben nincs, megemlittetni sem kívánná,—  de 
most világosan meg kell szüntetni ezt is. (Helyes! elfogadjuk!) 
Ezután közzsibongás támadt, melly alatt oszlófélben is lévén 
az ülés Pa a 1 János Sopronymegye követe beszélt valamit,de 
megértenünk lehetlen volt.— Végre végzés lón, hogy a’jegy- 
ző formulázza törvényjavaslatképen az indítványokat. K o s 
s u t h  emlékeztetésére a’ koronái kerület folyamodása is egy
úttal fölveendő leend. A’ választványi ülésezésekre is kére
tett nap, melly megadatott, melly szerint 2 napon hetenként 
kerületi ülés nem tarlatik.

70 ik  k e rü le ti  ü lé s  mart. 7én e l n ö k ö  k: Tomcsányi 
és Cserna K. Békés és Fejérm. követei; j e g y z ő :  Szentkirá
lyi M. tá  r gy: városi ügy. J o z ip ov i cs: A’ horvátügy mi
előbbi fölvételét indítványozza, melly ügy úgy is az ország
gyűlés teendóji közé tartozott volna. Az illyr párt otthon dol
gozik ’s újságában ollyakat hirdet, mintha már szégyen volna 
nem illyr nevet viselni a’ horvátoknak. Lássuk meg, mennyit 
tehetnek még rovásunkra. Ennélfogvást ismétli, hogy a’hor- 
válügy minél hamarább tárgyalás alá vétessék. (Éljen!) B ó- 
n is:Pártolja Turopolyaindítványát. K o s s u t h :  A’napm eg
határozása attól függ, hogy a’ horvátügyet miként akarják 
tárgyalni: ha egész terjedelmében vélik fölveendőnek a’ vá- 
laszlványi munkát, úgy időt kell engedni bevégzésére, mert 
még a’ három szlavón megyét illető rész kidolgozva nincsen, 
— mivel a’ sok ülés és conferentia miatt illy materiális mun
kához éjnél egyéb idő alig jutott, pedig a’ test nem bírhatja 
meg, hogy éjt napot szünetlenűl munkában töltsünk. Azért er
re napot kell engedni, ’s a’ tárgyalás napja még ma ki nem 
tűzhető. Szóló azonban megelégednék azzal,ha nem vétetnék 
föl az egész választványi munka’solly térre vitetnék a’tanács- 
kozás, melly az ingerültséget lecsilapitaná. Mihelyttehát a’vá- 
rosi ügyön, mellynek siettetését szóló szivéből óhajtja (he- 
lyeslés)átesnénk, a’főrendektől viszszaérkezett nyelvkérdés
sel együtt tárgyalandó lenne a’ horvátügy, mert a’ nyelv bo
nyodalmak publicopoliticus része ezzel kapcsolatban van. 
Szóló olly beszédek után, minők Yarasd és Körös megyékben 
legközelebbtartattak,— halaszthatlannak ismeri ugyan Turo
polya kivánatát, de a’ vihar békés eloszlatásáért kísérletet o- 
hajtana tenni: vájjon a’ sebek fölszaggatása nélkül boldogul
hatnánk é? minélfogva bejelenti azon indítványát, hogy a’ 3 
horvát megye külön képviseletet kapjon a’ magyar ország
gyűlésen— a’ választványi munkálat fölvétele nélkül. Ha pe
dig ezt megkísérteni nem akarnák, ám vegyék föl az egész vá
lasztványi munkát, mellynek bevégzésére szóló nem kiméivé 
fáradságát, mindent elkövetend. A’ munka kinyomatása pedig 
mindenesetre szükséges, hogy az ország lássa, miben áll a’ 
dolog. (Helyeslés). B e r n á t h: A’ választványi munkálatra 
idő kivántatván, megújítja Baranya követének múltkor a’zaj- 
ban elhangzott indítványát, hogy hetenkint egy pár napot en
gedjenek a’ választványi ülésekre. Különben Pestnek jelenben 
előterjesztett indítványát pártolnikötelességül ismeri. Jo s i— 
p ov i c s :  Pest indítványa, hogy a’ 3 megyének különkülön 
repraesentatiojalegyen,a’üajonnem segít. B u n j i k  (Horv. 
ország): Reánézve mindegy, akár ma, akár holnap vétetik a’ 
horvátügy tárgyalás alá. T o m c s á n y i .  Végzésülkimondja, 
hogy már tegnap engedtetett idő a’ választványi ülésekre, —  
szombaton tehát e’ végett szünet leend. —  M a d a r á s z :  A’ 
turopolyai grófinditványát méltányolva sokkal kisebb fontos
ságú ügynek tartja, mint melly ért most jelenben felszólal. Mi
dőn az országgyűlési teendőink iránti fölirási javaslatot el
fogadtuk, —  e’ tábla kimondá, hogy veszedelemben van a’
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haza,azért siettetett annak felküldéserszóló azonban látja,hogy 
a’ főrendeknél tárgyalva máig sincsen, miért kerületi elnök
ség által felszólítandó lenne országbíró ő nmltga, vájjon mi
kor kerül az a’felsőtáblán tanácskozás alá?— Előre bejelenti 
tehát, hogy e’ válaszhoz képest indítványt teend. —  T o m- 
cs án'y i: Parancsolják, hogy országbíró ő nmltgát megkér
dezzük? (Egy hang: „ne keveredjünk belé!“)  J o z i p o v i c s: 
Nem tehet róla, hogy Somogy követe olly csekélynek tart
ja a’ horvátügyet, pedig szóló addig Ausztriának constitutiót 
adni nem akar, mig a’ magunké mentve nincs. (Igaz, igaz!) 
Már pedig a’ horvát bonyodalmakkal miénk veszélyeztetve 
van. Ha még ez sem sérelem, ám mondják ki, és szóló székét 
oda hagyva, nem kíván maradni a’ magyar korona alatt.

Ma d a r á s z .  Sajnálja, hogy Turopolya grófja őt fél
reérté mintha szóló nem tartaná legnagyobbnak a’ horvát sé
relmet. Igen is előtte az, ám adja isten, mindenki pártolja azt 
is,mint ő,— de annyi igaz maradrhogy a’horvátügy csak rész
leges ahoz képest,mit szóló sürgetett, melly mivel az egész’s 
igy Horvátországot is illeti,teendőink legsürgetősbike, mert 
magában általányos gyógyszert foglal. -— Indítványát mivel 
megtámadtatott, formulázniakell. (Halljuk!)Midőn veszélyes 
pillanatokat élünk, egyik tábla megkívánhatja a’ másiktól, 
hogy vele öszszevetett vállal dolgozzék a’veszély elhárításá
ra. Mi kimondottuk, hogy a’ haza veszélyben forog, ugyana
zért sürgetők, hogy a’ felirat, mellyben a’ vész elhárítására 
szükségesnek vélt eszközöket előszámláljuk, minél hamarább 
ő felségéhez jusson. És mi történik? A’ felső tábla nem ül ösz- 
sze’s az országbíró azt jelenti sürgetésünkre, hogy majd ér
tesíti az.ülés megtartásáról nádor ő fenségét. Ez aggódtatja 
szólót, hogy midőn a’ nádor távollétében is gondoskodtak tör
vényeink elnökről, mégis annak visszajöttétőlfüggesztetik föl 
az ülés megtarthatása. (éljen!)— Bőn is: Nem arról kell most 
határoznunk, mellyik indítvány érdemel fontosságot. Szóló 
a’ horvátügyet a’ somogyi indítvánnyal egyenlő fontosságú
nak leli. És egyik a’másiknak fölvételét nem akadályozza. Ve
gyük föl elsőben a’ somogyit, melly úgyis 5— 6 perezné 1 alig 
igényel több időt, és méltán megkívánhatja e’ tábla, hogy 
midőn a’ haza fölött vért lát lebegni, akkor a’ felső tábla se 
vonja el magát,a’tanácskozások teréről. Ne vitázzanak most 
a’ fölött, mellyik indítvány érdemel elsőséget, hanem tekint
sék mindkettőt egyszerre bejelentettnek, mellyek közül e- 
gyik sem zárja ki a’ másikat. —  T o m c s á n y i .  Végzésül 
kijelenti, hogy mindegyik indítvány bejelentettül elfogadta
tott.— Ezután a’ tábla napi rendre térvén át jegyző olvassa a’ 
230. §t. K á r o 1 y i (Pestvár.) Az e) alatti szerződési kötése
ket illető felügyelés nem tartozhatik a’ helytartó tanácshoz, 
miután azt a’ város maga köté : és igy nem látja á t, miért 
terjesztessenek föl, miért legyenek azok helybenhagyásiglan 
függőben? Ekként egész év alatt sem léphetnének életbe a’ 
kötések. S z e n t k i r á l y i .  Múlt oszággyülési megállapodás 
szerint a’ helytartó tanács bizonyos idő múlva észrevétele
it közölni tartozik. — Ez értelemben hozatván határozat a’ 
230 §hoz ezek adattak '.„M indezen tárgyakban  d  hozan
dó h a tá r ia to k  helybenhagyás végeit végrehajtás előtt d
m. k . h. t.nak  f eherjesztendők: d h .t. pedig válaszrende
letét legfölebb 3  hónap alatt d  fe lírá snak postára  lett a -  
datásától szám ítva  kia d n i ta rto zik , ellenkező esetben d  
ha tá r o za t helybenhagy otlnak tekin te tik1' Olv. 2 3 1 §. ma
rad. 2 3 2 .§ . M aj 1 á t  h. Küldőjí kívánják, hogy a’ száma
dási vizsgálatok elmulasztásából eredett kárért a’ helytartó 
tanács is feleljen. Bó n i s. Szinte pártolja ez indítványt, mert 
ha választ egy év alatt nem ad a’ helytartó tanács, a’ szám
adó felelet alól feloldoztatván, a’ lehető hiányt ki pótolja? 
S z e n t k i r á l y i .  Ha csak a’ helytartótanács vizsgálná a’

számadásokat: akkor lehetne a’ mulasztásért felelőssé tenni őt: 
de vizsgálván a’ számvevői bizottság , a’ helytartótanácsi 
vizsgálat elmaradtával, csak ennek észrevételei maradnának 
el, a’ többi diffícultás azonban állni fog, mellyekért az ille
tőket feleletre vonhatja a’város. M a d a r á s z .  A’helytartó
tanács felelőssége kimondatván I790ben , a’ nyitrai indít
ványt nem pártolni lehellen. K o s s u t h  E’ §ra követtársa 
kifejező már nézeteit. —  Azonban szóló szerint minden szám
adási ügyek körül valósitni kell a’ felelősség eszméjét. Fe
lelősség nélkül az alkotványosság chimaera és chimaera a’ 
felelősség is, ha személyhez nem köttetik. —  Ha a’ számadás
ra nincs észrevétel, akkor azt a’ helytartó tanácshoz felkülde- 
ni szükségtelen, de ha van, akkor igen is felküldendő, —  
melly esetben kívánja, hogy ne a’helytartó tanács in corpore, 
hanem annak pénzügyi osztálya vonassák számadási dolgok 
miatt feleletre. (Helyes) T o m c s á n y i .  Ha e’ kivánatot el
fogadják, külön §ba kell foglalni. —  R u t t k a y .  Szerinte a’ 
számadás csak azon esetben menjen a’ helytartó tanácshoz, l 
ha az kívánni fogja. 2or) ha reá a’ városban már észrevée- 
lek tétettek. T o mc s á n y  i. A’ zólyomi módosítás törvénybe 
foglalandása azon eredvényre vezet, h. a’ helytartó tanácsnak 
a’ városokhoz legelőször küldendő intézvénye,minden hónap
ban fölterjesztetni kivánandja a’ számadásokat. Pest indítvá
nyának első részét sem helyesli, hogy a’ város saját fóruma 
gyakorolja a’ superrevisiót. Nézete szerint csak a’ felelősség 
volna elfogadható. S z e n t k i r á l y i .  Jelen munkához nem 
tartozhatik a’ helytartó tanács coordinatiója: ha azonban a- 
karják, őazt is beleírja, csak mondják meg, hova? Ke n d e .  
A’ helytartótanács felelősségét törvénybe igtatni inpracticus, 
bár széles e’ világon mindenütt, az egész föld kerekségén azt 
követelnek: azonban míg az ulólsó falubiróig nem lesz fele
lősség, addig a’helytartótanácsot sem tartja felelősségre von
hatónak. Ez ideának külön törvény kell; pártolja a’szerkeze- 
tet. B ó n i s. A’ helytartótanács számvevői osztálya felelős 
lehet, bár most nem coord ináljuk is az egész testületet: de 
szóló szerint a’ felelősséget, hol reá alkalom nyílik, a’ tör
vényhozásnak kimondani jogában áll, különben alig ha vala
ha létesithetnők a ’ felelősség eszméjét.— Egyébiránt kíván
ja, hogy a’ számadás mindig fölterjesztessék. Ru t t k  a y.Oda 
módosítja indítványát, hogy a’ helytartótanács csak az egész 
évi, nem pedig minden hónapi számadást kívánhassa föl. 
S z a b ó  (Temes). A’ szerkezet mellett marad. T a r n ó c z y  
(Nyitram.) Igaz, a’ nyilványosság fő ellenőr, de száraz szá
madási dolgoknál kicsiny szokott lenni a’ nyilványosság : 
azért kívánja, hogy a’városi számadások akár van reájok té
ve észrevétel, akár nincs, mindig fölterjesztessenek.— A’ fe
lelősségre nézve kimondja, hogy kik theoriailag megisme
rik a’ felelősség jótékonyságát, ’s felelős minisztériumot 
sürgetnek, akkor következetesek csak,ha mindenütt valósítják 
eszméjüket. A’ felelősség iránti részletes intézkedésre a’ 
gyakorlat is tanúságot nyújt, mert ime a’ váltótörvényszék 
tagjaira is kimondák a’ felelősséget. S z e n t k i r á l y i .  Ha 
csak az kívántatik, hogy a’ helytartótanács számvevői osz
tálya legyen felelős, úgy semmi kifogása'nincs: de azt Ilivé , 
hogy az egész htartótanácsra akarák alkalmazni az elvet, 
mi csakugyan nem ide való,hanem a’ testület coordinatiójához. 
Ez ellen volt ő:bocsánatot kér a’ félreértésért.— -Ezzel a’ 
jelen §. fölötti vita befejeztetett. Olvast. a’ 233. §. melly a’ 
k i r á l y i  f ő p o l g á r m e s t e r r ő l  szól. —  S z u m r á k .  
Beszterczebánya követe beszédéből csak a’ következőket je
gyezhetők ki: Az előtt azt mondák: —  mig a’ városok a’ ka
marától nem függetlenitletnek, mig követeik zárttestületet és 
nem a’városi öszszes lakosságot képviselik: addig ország
gyűlési szavazataik számba nem vétethetnek.—  Ezért kezdék

meg a’ coordinatiót. Szóló hoszszasan bizonyitgatá, hogy a* 
városnak kamarától függése inkább képzelt volt,mert a’ váro
sok a’ helytartó tanácscsal, megyékkel közvetlen leveleztek, 
belügyeiket maguk intézék, sőt a’ számadásokat is még II. Jó- 
zsefidejében maguk vizsgálták csupán, —  azontúl a’ királyi 
biztosok is eltiltatvák törvény által a’ várostól: most még is 
gyámság alá akarják tenni a’ várost, adván neki egy minden
ben végező, mindenben intézkedő királyi polgármestert, pe
dig reája semmi szükség nincsen, mert a’ városi polgárság 
eddig sem zavargott soha, kormány iránt 900 éven keresz
tül mindig engedelmes volt, mások jogait nem támadákmeg, 
királyhoz! hűségökben folyvást megmaradtak. —  Hazánkban 
nem a hivatalok szaporítására, szolgaság előidézésére,ha
nem szabad emberekre van szükség. Indítványa tehát oda já
rul, hogy a’ királyi főpolgármester ne fogadtassák el. (Éljen
zés!) T o m e s  ány i:Érezvén az idő drága létét, miután a’kér-
désre nézve úgyis mindenki el van utasítással látve,__a’köz-
munka siettetése végett czélszerünek vélné szavazat alá bo- 
csátatni: kell é főpolgármester vagy sem? Nézeteit mindenki 
országos ülésben is előadhatja. S ze n tk  i r á ly  i: Többen 
nem annyira a’ főpolgármester eszméje, mint annak functiói 
ellen vannak. Részéről tehát úgy vélné a’ kérdést kitüzetni, 
hogy az elv a’funclíóktól lételeztessék föl.B ó n i s: kérdés: váj
jon az elnököt a’ város válassza é, vagy sem? —  Még néhá- 
nyan szólnak a’kérdés kitűzése felől.— H á z m á n  (Budav.): 
Midőn most az elnök az idő drágaságára hivatkozott,megjegy
zi, hogy bár máskor is emlékeztették volna erre a’ rendeket, 
de jelenben ez emlékeztetést nem látja helyén. Szóló is bár 
becsüli az időt, de most csakugyan előbb vitatkozni kellene, 
nehogy a’ nélkül szavazat utján döntetvén el a’ kérdés, ha a’ 
kir. főpolgármester elfogadtatik, hivatalvadászat gyanújába 
essenek. Egyébiránt ha szavaznak, úgy tűzessék ki a’ kérdés: 
vájjon a’ választott polgármesteren túl, kell é még inspector 
is? As z t a l o s :  Budának felelnie kell. Ha neki nem olly drá
ga az idő, ám hallgassuk meg a’ városokat. A’ hivatalvadá
szati gyanúsítást visszautasítja. (Zugás a’ városi követek ré
szén). Tom csányi.-Szerinte legalkalmasb kérdés:kellékir. 
főpolgármester? (llgyvan!) S z e n t k i r á l y i .  Szavazáskor 
kívánná előadni nézeteit. De miután Buda köv. hivatalvadászat 
gyanújával terheli őket, a’ vita elkerülhetlen, nem a’ tárgy 
hanem a’ körülmények természete miatt. Szóló tudja, miként 
a’ tárgy maga otthon már mindenütt meg volt vitatva, de mi
dőn tekintélyes követ, minő Budáé, gyanúsít, igazolni szükség 
magukat a’ közvélemény előtt: különben, ha indokainkat elő 
nem adjuk, kik a’ főpolgármesterre szavazunk, úgy állandunk 
a’ világ előtt, mint kik Buda szemrehányását megérdemlők. 
Tűzessék tehát a’ főpolgármester megvitatására egy, vagy, 
ha kívánják akár három nap.— És szóló a’vitatást megkez
dendő, elő fogja adni nézeteit... („Szavazzunk! szavazzunk!“ 
—  kiáltozzák mindenfelől) Ám legyen! —  Kérdésül kitüzet— 
vén kell é kir. főpolgármester? i g e n r e  szavaztak: Nyitra, 
Sopron, Trencsén, Hont, Győr, Veszprém, Baranya, Fejér, 
Esztergám, Mosony, Pest,Árva, Bács, Turócz, Pozsega, Ve- 
rőcze, Szerém, Zemplén, Sáros, Szatmár, Szepes, Borsod, 
Bereg, Ugocsa, Mármaros, Csongrád, Békés, Csanád, Temes. 
Torontál, Krasó ésHorvátország. Bars nemvoltjelen.E’ sze
rint főpolgárm ester elfogadtatott. S za va zá s  közben ny i
la tkoztak  : Ma d a r  ás z : Elébb elállt —  ugymonda’szó- 
tól —  mert a’ többség szavazni kívánt, pedig ime mutatja 
Buda fölszólalása,hogy szükséglett volna a’vita, hogy meg
tudhassuk: kell é a’városoknak, vagy sem a’ főpolgármester ? 
— Most már a’ dolog megtörtént— ’s Buda szemrehányá
sát nem veheti rész néven (Éljen!) Egyébiránt veszélyesnek 
tartván küldőji a’főpolgármesteri hivatalt, azért nemre szavaz
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Á  főméltóságu magy. kir. udv. kamara ren
deléséből ezennel közhírré tétetik: hogy boldo
gult hg Kopácsy József ország prímásának hátra
hagyott tömegéhez tartozó többféle ingó vagyo
nok, úgymint: porczellán, finom, és közönséges 
asztali ruhák, szőnyegek továbbá arany rámáju' 
tükrök, függő lámpák, képek, városi és utazó-, 
hintók, lószerszámok, álló órák, régi és emlék-'

pénzek, f. e. martius 27kén (huszonhetedik) és 
következő napokon;

Nemkülönben hordó borok de hordók nél
kül és üvegekben f e. április 3án (harmadikán) 
és következő napokon szokott reggeli és délu
táni órákban az esztergami primási fénylakban 
tartandó nyilványos árverés utján a’legtöbbet i- 
gérőknek azonnali készpénzbeli fizetés mellett' 
el fognak adatni. 3 - 3

lebb 90 nap alatt: 12,602,500 ff, jelzálogos státusadósság: 81,387,264 ft. 233A kr., biztosított 
kölcsön Magyarország (Budapest) számára: 1,081,809 ft. 45 kr. Öszszesen: 246,425,431 fi: 
112A kr. Szenvedőleges bankjegyforgalom: 214,146,440 ft., folyó számadási fizetések. 
1,906,391 ft. H ^ k r . ,  banktőke 50,621 részvényben az eredeti (600 pftnyi betétei szerint egy 
részvény fejében): 30,372,600. Öszszesen,246,425,431 ft l l 2/ 4kr, — B é c s ,  mart. 5. 1848. 
Báró L e d e r e r  Károly bankkormányzó. Ns. G o i t h Keresztély Henrik bankigazgató.“ 2—3

Preiss jróssefAndrás
Az A u s z t r i a i  N e m z e t i  b a n k  á l l á s a .  i8 4 8 .feb r. 29.

Á mostani politikai események következtében azon hír terjesztetett el, mintha a’ bankje
gyeknek teljes névszerinti értékben ezüstpénzzé fölváltatását az áthozó mindenkori kívánságára 
a’ nemzeti (ausztriai) banknál nem eszközlenék azonnal. Ezen hir valótlansága ’s helytelensége 
felől mindenki maga győződhetik meg, miután megegyezőleg a’ legfelsőbb helyről eredt bank
szabályok 15. §sza rendeletével, az ausztr. nemzeti bank váltópénztárainál, a’bankjegyek fölcse- 
réltetése bankszerüezüstpénzzel, mindenkori kívánságra, úgy mint eddigelő, szakadatlanul a- 
zonnal történik. A’ bankigazgatóság úgy hiszi, mikép ama hirt ’s az általa támaszthatott aggá- 
dalmakat nem hiúsíthatja megjobban, mintha az ausztr. nemzeti bank febr. 29kei (1848.) álló— 
sát ezennel köztudomásra juttatja.

Állása az ausztr. nemzeti banknak febr. 29hén 1848. Tevőleges: bankszerüleg ve
retett ezüstpénz: 65,058,351 ft. 83/4kr.,leszámitoltöszszegek a’ tárczában (megszűnők 5 és 
95 nap közt): 86,295,505 ft. 54 kr., letéti zálogok előlegezések mellett, viszszafizetendők legfö-

Szerkeszti H e 1 me c z y M i h á l y .  —  Nyomatik T r

gyógyszerfüárus Pesten, több b e l-é s  külföldi gazdas. társaság tagja, 
lakik Leopoldvárosban 3 koronautez. 93. sz. a. ’s ajánlkozik az annyira pusztitó métely és kö
römkor tökéletes orvoslására ’s árulja a’ dr.F.G. Angeli által készített száraz sóiéit, mint ovó-
szert a’ b i r k a-k e r g e s é g ellen.

Milly számtalan áldozatot ragad el évenkint a’ métely a’juh nyájakból, minden juhtenyész
tő előtt régóta isméretes. Ennélfogva ez egészen biztos ’s csalhatlan gyógyszert gyakorlati ál
latorvos ’s gyógytudor Angeli F. G. ur készíti, melly is annál kedvesb lehet minden juhtenyésztő 
előtt, mivel'jutányos ára miatt minden juhnyájnál alkalmazható.Az egészségeseknek látszó juliok- 
ban a’ métely csirája szinte megvan, minthogy azonban e’ betegség némelly birkánál korábban 
némellynél későbben üt ki, ez okbul az érintett gyógyszert azoknak mintovószert egy hétben há
rom nap egymásután kétszer napjában reggel és estve rendelet szerint szükség beadni ’s az illy 
birkákat mételytől menteseknek tekinthetni. — E’ legüdvösb növényekből készült csalhatlan 
gyógyszer hatása a’ mételyes juhoknál gyorsan bizonyul be, mikint ezt gazdasági tanácsos Petri ur 
több év előtt a’ „Magyar Gazdá“ban is hitelesen kimutatta. 1—2
• t t n e r - K á r o i y i  betűivel, uri-utcza 4 5 3 . szám.



\le"ip|pnik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden Ízben egjegy íven. Elöüzethetni helyben a’ szer
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri uteza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kíván- 

‘ tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. f'ópostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenfele hirdetvény fölvétetik ’s pontosan es jutányosán kozöltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. fA’ mar tins i napok Pes
ten. O r s z á g g y ű l é s :  kerületi tanácskozások a’ városrendezési 
munkálat fölött, ’s indítvány a' főrendi ülések elmulasztása tárgyában.) 

Értesí tő.

MAGYARORSZÁG és ERDELY.
A’ martiusi napok Pesten.

A’ mart. löki mozgalomnak másnap csak nagyszerű foly
tatásán örvendheténk. Már hét órakor gyülekezett a’ szép diadala 
érzetében hullámzó nép az úri utczába és városház terére. Az 
ellenzékikor ésgyülde szállásaik ablakiból szeragyönyörködte- 
tőlegésszívemelőleg lobogtak a’ háromszinü zászlók, a’ bejá
rásnál egy nagyobb lengett e’ fölirással: é l j en  a’ s a j t ó s z a- 
b ad s á g. A’tanuló ifjúság saját zászlója alatt a városház terén 
gyülekezvén öszsze, a’ nap teendőji iránt a’ központi működő vá- 
lasztvány utasításit várta. .Beszédek tartattak a’ néphez rögtön
zöttek’s alkalmazottak arra, hogy a’ nép lelkében midőn a’ sza
badság tüze gerjesztetik, egyszersmind a’ magasztosan lobogó 
lángnak adassék meg az irány, mit a’ czél szentsége tűzött ki, 
hogy legyen nap, melly több ezer év óta ég és világit a világe
gyetem millióinak a’ nélkül, bogy kerek egészéből legcsekélyebb 
részt is elhamvasztana; és ne legyen ollyan, mint a’ gyertyaláng, 
melly midőn másnak világit, önmagát emészti föl. — A- legnap 
megkezdett nemzetőrségi alakítás ma már tettleggyakorlatba 
vétetett kiosztatván az aláírtak közt mintegy 20U puska ószerü 
ugyan, tisztittatlan és nehéz, de könnyűvé' s kedvessé teszi ezt a’ 
tudat, hogy e’ fegyver a’ szabadság, rend és béke védelmére 
nyujtatott á l ,’s hogy ez által elismértetelt az, mikép többé nem 
vagyunk kiskorúak, kik fölöttzsoldos gépek viraszszanak;éshogy 
nem vagyunk puhák és gyávák,kik hogypárnáink közt édelegjünk 
másnak adjuk át az őrizet fegyverét zsebeink, jogaink és szabad
ságunkkal együtt. A’nemzetőrök egész éjen át — egyesülve a’ 
polgárőrökkel-teljesiték elvállalt szép kötelesség iket.—

A’ vár osház termeiben tanácskozó választvány küldöttséget 
nevez Budaváros hatósága és polgárságához, melly által fölszó— 
littatnék a’ 12 pont elfogadására ’seként tettleg a’ mozgalom- 
hozi csatlakozásra. A’Küldöttség végtelen s kaságtól kisérve a’ 
budai tanács és polgárságnál megjelenik ’séftől azon megnyug
tató választ veszi, hogy az ország felvirágzását, a’ nép jóllétét, és 
szabadságát a’budai polgárság is buzgón óhajtván a’ 12 pontot 
sajátivátevé ’s azokat mint az öszszes polgárság kivánatit Mi- 
c s i nyey Antal tanácsjegyző a’küldöttség és népnek harsány 
éljenzések közt felolvas!—Hir volt, hogy a’ várparancsnok ál- 
gyukat szögeztetett ki ’s a’ katonaságot fegyverkészen tartá a’ 
megrohanásra. Ez a’kedélyeket igen fölizgatá; azonban Nyár y 
Pál küldött-égi tag fölvilágosítván a’hadi parancsnokot a’ nép 
szándokáról, melly koránsem akarja kirabolni a’fegyvertárt,mint- 
hogy azt anélkül is megnyerendi ’s hogy megnyerje, érdekében 
áll magának a’hadi igazgatóságnak is—a’ katonaság szétosz
latott, ’s a’ tömeg azon rendben, mint elindult, viszszais tért a’ 
budaiak hason érzelmeitől kisérve. — Estve a’ város fényesen ki 
volt világítva. A’színház, városház, a’ német színház romjai, a’ 
noththeater mind teljes fényben ragyogtak. Minden kormányé
pület, a’ kaszárnyák, harminczad, sóház, kamara, helytartóta
nács, ’s a’ kir. várlak ablakai fényes lángban örvendének a’ sza
badság ünnepének, melly a’ magyarok édes hazáját is szent 
keblére ölelte. Az ellenzéki kör szállása legizletesebben volt ki
világítva, a’ zá-zló mellett egy transparens tábla illy fölirattal:

S z a b a d  s a j t ó .
Kelj fel rab-ágyad kőpárnáúól beteg inegzsibbadf G o n d o 1 a f,
Kiálts fel Ér z é s ,  melly nyűgéi elfojtott vérző szív alatt
Oh jöjjetek ki lánczra vert rabok, lássátok a’dicső, boldog napolj
IVIeily olly soká tiirt veletek, derűt, vigaszt és áldást hozzatok.

A’ Landererféle nyomda ablakiból tömött sűrűségben leng
tek a’ zászlók ’s a’ derék nyomdatulajdonosok vezérlete alatt a’ 
három pesti nyomdának mintegy 150re menő személyzete vö
rös, fejér észöld fövegekben egy nemzeti zászló alatt illy föli
rással: él jen a’ s aj  t ó s z a b a d s á g —a’ város főbb utczáin 
átvonult ’s nemzeti' színben iidvözlé a’ nép és nemzet szabad
ságának e’ dicső ünnepét. Emi c h  Gusztáv könyvkereskedése 
szögletén a’ lelkes Petőfy Sándor képe életnagyságbanvilágit- 
tab üt ki, illy aláírással: szabadság, béke, egyetértés. Magánhá
zak ablakiból s lengtek a’ kebel szent érzelmeit tanúsító zászlók 
’s a’ látogatlanabb utczák is teljes fényben úsztak. A’ pályafő és 
a’ vonal udvartere lámpákkal és színes üvegekbe helyzett világ
gal érdekesíttetett,úgy szinte a’ ezukorgyár, a’selyemgyár,’s a’ 
hengermalmi nagy épület. Mindeniken egyegy nagy zászló üd
vözlő a’ szemlélőt. A’ ferencziek templomának ablakai is égte- 
nek; ’s m ntha a’ nemzet istenemosolygana onnan áldást az ál
mából tettre ébredt népre, úgy tündököltek a’ szent faiak.— A’ 
nádor-fogadó bejárása fölött dicsőült J ó z s e f  nádorunk élet- 
nagyságú képe is díszesen ki világíttatott. A’ nagy férfiú komoly 
arcza mintegy bánkódni látszott, hogy a’ nagy események e’nagy 
ünnepének élő tanúja nem lehet; de fölébredt az elhaladó nép
ben az emlékezet szelleme’s tisztelettel nézett a’ férfiú homloká
ra, ki ötven évig virasztott e’nemzet fölött jó - és bal sorsában , 
hogy végre egy illy nagyszerű hajnalra a’ szabadság gyönyörű 
hajnalára támadhasson fel.

E’ fényözönben mint folyamár úszott a’tömeg, hős kivivója 
ez ünnepnek; dörgé az éljent ’s üdvözlé a’ szabadságot ez ünne
pen, melly oklevél gyanánt jegyeztetett föl a’ történet lapjaira 
— aláírva isten keze által. ’S habár a’ tömeg nagy — a’ sokaság 
végtelen volt,azérta’rend sehol és semmiben sem zavartatottmeg; 
kiki magát, mihelyt az átalaku’ás hőséül avatá—egyszersmind 
a’ rend bajnokául vallá be, ’s így a’ zavar lehetlenné vált. Ha a- 
zonban mégis valakinek kedve kerekednék a’ közbátorság ellen 
támadni, ’s a’ tulajdonra szentségielen kezeket tenni, kik épen 
e’ tettökáltal mutatják,hogy szabadságra méltatlanok, ’s hogy

annak kivívásához nem is járultak, ezek rendreigazitására nem
zetőrök czikázák át az utczákat reggelig, kik minden becsületes 
lakos iránt biztosítva tartják a’ bátorságot.—Lelkünk magasz
tosan emelkedett ezen őrcsapat első megpillantásakor. Olly rég 
idő óta áhítozunk mi ezért, olly sokáig vártunk utána az epe- 
dés egész sóvárgásával és ime egy nap, egy szó—melly egye
síti a’ közvéleményt,’s egy testté forrasztja százezrek akaratát, 
megteremti egész tiszteletreméltóságában. Üdvözöljük a’nem
zetőrséget épen olly őszintén, mint minő harsány volt vihara az 
éljennek, mellyel első fegyveres megjelenése az ezrek által fo
gadta 'ott.- Egy órakor éjfélután a’ tömeg eloszlott kipihenendő 
a’ nap élveit és fáradalmait.

Másnap martius 17én a’ működő központi választvány 
teendőji fölötti tanácskozás hallgatására sereglett öszsze a’ 
sokaság. Ezen ülésben olvastatott fel a’ helytartótanács in- 
tézvénye a’sajtó-biróságot illetőleg, mellynek tartalmát köz- 
lollükmár. Majd a’ polgárőrsereg rendezése iránti szükség 
emlittelvén meg, e’ fölött a’ választvány közmegegyezéssel 
alább köv. pontokban állapodott meg, mik rendelelképena’ 
falakra is kiragasztattak miheztartás okáért.

Ezeken kívül az öszszes nép bizalmát biró választvány 
nem kiméivé a’ iolytonos fáradalmakat ’s éj-napi virasztáso- 
kat, mindent elkövet, hogy a’ közrend é§ béke pillanatra se 
zavartassék meg; e’ tekintetből azon kívül,hogy az őrség csa
patokra osztva egymást felváltva járja be a’ várost minden 
részeiben,egyszersmind végzeményeit mindenkinek tudomá
sára juttathatása tekintetéből falragaszokban jelenti.

I. Hazafiak! a’ választvány a’ rend és csend fentarlásá- 
rara e’ város keblében köv. szabályokat alkotott: 1) A’ ren
des polgári őrsereg 5 őrtanyára oszlik: a) b e lv  á r  os, őrta
nya: a’ városház; b) Lipótváros, őrtanya: a’ redoutépülel; c) 
Terézváros, őrtanya: az illető bíróság háza; d) Ferenczváros 
őrtanyája ugyanott; e) Józsefvárosé szinte. 2 ) Minden jó ér
zésű hazafi fölszólittatik, hogy a’ rend fenlartásához teljes rész
véttel járuljon, ’s végre a’ fönebbi 5 helyre magukat laká
saik közelsége szerint jelentsék be. 3) A’ nevezett őrtanyá
kon száz— száz puska fog készen tartatni, hogy a’ bejelen
tett hazafiaknak a’választványitagok által, kik olt működnek, 
kiosztathassanak. 4 ) Azigy fölfegyverzett hazafiak a’ polgári 
rendes őrsereggel fogják a’ szolgálatot felváltva teljesíteni. 
5) A’ fegyverrel ellátott hazafiak midőn felváltatnak, az őr
tanyákon nyert fegyvereiket a’ polgári őrhelyen az illető pol
gári őrsereg tiszteinek viszszaadni köteleztetnek. 6) Mindenre 
nézve, mi a’ rend fentartását illeti, a’ fegyverkezelt hazafiak 
a’ választványi tagoknak és a’ polgári őrsereg tiszteinek ren
deleté alatt állanak. 7 ) Ezeken fölül 500an az ifjabb hazafiak 
közül, kiknek névsora a’ választványi tagok kezeinél lesz, az 
ifjúság által megválasztva’s a’ fennevezett 5 őrtanyára szá
zanként felosztatva, a’ többi hazafival együtt fognak szolgála
tot tenni. Ifjabb polgártársaink is köteleztetvén az őrtanyákon 
nyert fegyvereket a’ megtett szolgálat után ugyanott viszsza- 
szolgáltatni. 8 ) A’ háztulajdonosak felszolittalnak , hogy a’ 
csend és rendre egészéjen át őrködjenek. Ezen szabályok, 
mint ideiglenesek mind ez éjjel, mind a’ jövőkön mindaddig 
tartandanak, míg a’ nemzeti őrség kellőleg rendeztetni fog. 
Pesten mart. 16án 1848. A’választvány nevében K l a u z á l  
Gábor s. k. helyettes elnök.

II. „Hazafiak! kéUiagy, két dicsőséges nap folyt le. A’ 
mozgalom nagysága és általányossága kivilta, hogy a’ mi 
rögtön teljesítendő volt, rögtön életbe lón léptetve. A’ többi 
nemzeti kivánatokat, a’ tiszta alkotványosság alapelveinek 
törvénybe igtatását a’ két testvérváros 160 ,000  lakosainak 
nevében erélyesen fogja sürgetni az e’ végre Pozsonyba az 
országgyűléshez holnap indulandó két városi közös küldött
ség. — Ugyanezen küldöttség Bécsbe is fel fog menni ’s ő fel
ségét, hódolva szeretett királyunkat fel fogja kérni, hogy még 
ezen országgyűlést minélelőbb Pestre áttenni méltóztassék. 
—  A’ sajtó már szabad, ’s az ideiglenes szabályok, mellyek 
sajtó-törvény hozataláig a’ főkormányszék által felállittattak, 
tökéletesen kielégíthetik a’ sajtó-szabadság minden barátait. 
Az alkolványos élet ezen legfőbb szüksége tehát már tettleg 
ki van elégítve.— Fogságban tartott polgártársunk Stancsics 
Mihály, rögtön szabad lábra állíttatott. —  A’ melly számban 
kész fegyvereket szerezhettünk, az országosan létesítendő 
nemzetőrség felállításáig, Pestváros polgárhada a’ lakosok
ból szaporittatni fog. —  Hazafiak! A’ béke és rend a’ lefolyt 
dicső mozgalmak alatt mind ez időig legkevésbbé sem sérte
tett meg, ’s a’ tegnapi kivilágítás alkalmával is, bár roppant 
néptömeg hullámzott az utczákon, minden legkissebb kihágás 
nélküli teljes rend volt. Ez dicsősége a’ fővárosnak, dicső
sége a’ nemzetnek, közös büszkeségünk az egész világ előtt. 
Bizonyosnak tartjuk, hogy ezen dicsőségünk, a’ jó polgárok 
közremunkálása által tovább isszennyezetlenül fenmarad.—

A’ mit kívántunk, meg van téve. A’ főváros derék polgárai ’s 
különösen az egész munkás osztály meg lehelnek nyugodva, 
’s békén folytathatják munkájokat.— Éljen a’ király, alkot— 
ványos reform,szabadság, egyenlőség, béke és rend! Kelt 
Pesten, mart. I7én 1848. A’ rend fentartására választott ál
landó választvány megbízásából. Klauzál Gábor h .elnök, Iri
nyi József h. jegyző.“

III.Minden házbirtokos, kik a’ polgárhuszárokhoz akarnak 
állani: a’ ierencziek udvarán, kik a’ dragonyosakboz: a’ 
Szerviták udvarán, kik a’ magyar gyalogsághoz: a’ Ferenczi
ek terén a’ Curia udvarán, kik a’ vadász és gránátos osztá
lyokhoz: a’ redoutteremben, m art.iSkán liz órakor, fognak 
megjelenni. Ugyanott jelenjenek meg az illető osztályok pa
rancsnokai, tisztei és altisztéi. Az állandó választvány részé
ről kiküldendő tagok , a’ parancsnokok és lisztekkel egyet
értve, fogják a’ tagok választását gyakorolni. Azujdon beál
lók számához képest, ha 50 embert meghaladnak, a’ szüksé
ges tiszteket és altiszteket, magok sorából rögtön meg fog
ják választani. Az ujdon beállók a’ polgár őrhad soraiban 
vegyesen lógnak felálliltatni.Ennélfogva azujdon választan
dó tisztek nemcsak az ujdon beállottaknak, hanem az egész 
osztálynak is lesznek tisztei; valamint az ujdon beállottak is 
minden fölebbvaló tisztnek alá lesznek rendelve ’s engedel
mességgel tartoznak. Az osztályok főparancsnokai a’ mosta
ni parancsnokok maradnak. Ideiglenes ezredese az egész őr- 
seregnek Rottenbiller Lipót ur lesz. A’ sorokba ekép beál
lott uj polgárőrük balkarjokra kötve nemzeti szalagot ’s fö- 
vegjökre tűzött nemzeti rózsát fognak viselni ’s a’ zászló alá 
rögtön fel fognak esküdni. Az őrségen és az állandó választ
vány tagjain kívül, nemzeti szalagot balkarján viselni másnak 
nem szabad. Az ujdon beállott polgárőröknek, ha nem akar
nak, egyenruhát készíttetni nem szükséges. A’ fegyverek ki
osztásáról külön fog történni rendelkezés. Minden megválasz
tott őr tulaj dón fegyverét használhatja. Az ifjúság saját válasz
tott tisztei alatt, kik az állandó választványi kiküldött tagok be
folyásával fognak választatni, a’ közezredes alatt fog ugyan 
állani, de külön csapatot fog alakítani’s önrendezésére ha
sonlón mart. I9én a’ museum belső udvarán fog öszszegyül- 
n i.— Kelt Pesten mart. 17kén 1848 az állandó választvány 
megbiztából Klauzál Gábor s. k. hely. elnök. Irinyi József s. k.

IV. Iparüző és c sa 1 á d a t y a , a’ szabadság-koszo- 
ruzla közbátorság nevében fölszólittatik ’s mint egyes polgár 
felelőssé tétetik a rra , miszerint a) minden hozzátartozóit 
(jelesül gyermekeit, legényeit, tanitványit, cselédeit) jelen i- 
dőben, minden csoportozástól ’s lármás békezavarásoktól 
tartóztassa viszsza ’s egyúttal b) világosítsa fel a’ fölött,hogy 
a’ mostani átalakulás biztos és békés kifejlődését, illetlen ma
gaviselet által egyike se veszélyeztesse. Pesten 1848. mart. 
17én a’ rend és közcsendi választvány által Roltenbiller Leo
pold elnök.

Az eddigiek eredvényiből is látható, mikép a’ martiusi 
napokévkönyveinkben aranybetükkel fognak diszleni.Szabad
ságot önállást vivőit ki azokban Pest népe és fiatalsága az e- 
gész nemzet életére:’s azért a’ lelkesedés, melly ezen intéz
kedésit a’ nép önválasztotla kormányának kiséri’s a’ rögtöni 
habozástalan engedelmesség, mellyel meghagyásai kivétel 
nélkül mindenkitől fogadtatnak, mintha csak Washington sza
vainak emléke buzdilná a’ kebleket: „midőn vezéred paran
csol, ne gondolkozzál“ —  tán bámulásra ragadna bennün
ket, ha az öntudat édes melege nem folyná egész lényünket 
át, midőn a’ helyett, hogy önkényes eljárású és szerkezetű 
hatalom által ránk erőszakolt hivatalok helyett— saját ked- 
velteink rendeletit hallgathatjuk. A’ bizalom forrása szent, 
annak vizét a’ szeretet ésragaszkodás, — nem pedig hideg 
szertartások szentelik meg.

P e t ő f y  indítványára az utczák és térek elnevezésében 
is változtatások történtek; ’s igen helyesen, ezt nagyszerű 
eseményink hisztóriája követeli e’ nemzedéktől, melly egy el- 
láthatlan hatalom és nemzeti nagyiét szerény kútfeje; és mert 
ha külvárosinka!, elnevezhetők Leopold, Teréz, Ferencz és Jó
zsef városoknak,igen természetes, sőt következetes: hogy a’ 
mérhellen sikerrel leéltmartiusi események emlékéül azon he
lyek, hol a’ tömeg diadala nagy munkáján izzadott, ezt kife
jező nevekkel kereszteltessenek meg. így nyert a’ hatvani ut
eza S z a b a d s aj t ó-u t c z a (itt nyomatván ki censura nél
kül az első nemzeti dal) az egyetem előtti tér: I5ik m a r t i- 
us t e r e  (könnyebb kiejthetés okáért a’ 15ik el is marad
hat) a’ városház te re : s z a b a d s á g t é r ,  a’ Fillinger 
( P i l v a x )  kávéház .’ s z a b a d s á g  c s a r n o k a  nevet.

Hol az ősi institutiók régi foszlányaikkal úgy beszövődtek 
nemcsak a’ köz, de a’ magánéletbe is, mint nálunk, ott az áta-
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lakulás nagy munkáját megkezdő közerő csupán az előintéz— 
kedéseknél meg nem állapodhatik, valamint nem hallgathat 
ollyatén declamatiókra, mellyek ez vagy amaz ujitással a ’ 
törvényhozásjogát látszanakpraeoccupálni.A’forradalom első 
teendője demonstrálni a’ fenálló visszaélések ellen, tiz ujjal 
mutatni az erőre, melly azt megtanulni megesküdött. E ’ stá
diumon mi szerencsésen túlestünk, minden rendbontás, min
den vér nélkül. Második teendője: uj rendet, uj szokásokat 
hozni be, mellyek a’ kedélyeket megnyugtassák ’s mellyek a ’ 
lerombolt visszaélések romjain a’ függetlenség dicső épü
letébe vezessék a’ népet, hogy végre türelme ésszenvedésinek 
ott szedje jutalmát. És ismét elháritni mindazon akadályok- és 
jeleket,  mellyek az ingerült kedélyek felháboritására tárgyul 
szolgálnának. Választványunk ezt sem feledé ki rögtön teen- 
dőji közül; mert küldöttséget nevezett ki a ’ helytartótanács és 
kamarához, melly a ’ kétnmllt.  hivataltól a ’ következők m eg -  
történendését sürgeté a ’nép nevében: a ’ köz éskormányépü- 
leteken a ’ kétfejű sas, a’ sárgafekete szin szüntessék meg. A ’ 
kamaránál törvény ellenére még mindig használt latin nyelv 
azonnal megszüntetvén e’hivatal nyelve magyar legyen. b ) a ’ 
d o h á n y t r a f i k o k  a’ hazai nép moralitásának mételye kü- 
szöböltessenekki, a’ lotteriák,a’ nép filléreinek e ’ feneketlen 
örvényei töröltessenek el.Ezek valának a ’ diadala érzetében 
sem tuláradozó néphatalom követelései. Ezen pontokért már 
vagy tiz országgyűlés fogyasztá erejét, idejét és pénzét, ’s 
még sem nyerhetők ki isten ember előtt legszentebb igénye
inket. Avagy nem rejlik é itt mély tanúság a’ kormányok szá
mára, mellyek zsoldos szuronyokra támasztják politikájok e -  
gész erejét és igazságát, pedig azok is a ’ nép fiai által emel
tetnek. Az önző kormányrendszerre többnyire saját önzése 
mondjaki az ítéletet, főkép, ha mint a ’ lotteriajáték, dem ora- 
lisatióval’s népszegényitéssel páros, a ’ nép csupán Ámennel 
szólva pecsételi, ’s nálunk a ’ martiusi napok megszentesiték 
a ’ buktató Ítéletet.

N y á r y  Pál erélyes alispánunk, ki felelős magyar mi
nisztériumunkban rendőr-miniszterül van egy keringő nyom
tatványban kijelölve, a ’ fönebb irtuk követelési pontokat mint 
a ’ népküldöttség elnöke az illető hatóságoknál előterjesztvén 
az eredvényről következőkben tévé jelentését: a ’ nm. hely
tartó tanács nem idegen attól, hogy a’ kétfejű sasok, menyek
nek gyomrába a’ magyar czimer volt eltemetve, mindenköz- 
és kormányépületrőlleszedessenek,valamint a ’császári színek 
is bemeszeltetvén, minélelőbb nemzeti színekkel váltassanak 
föl. Nemkülönben Ígéretet nyert a’ küldöttségaziránt is, hogy 
a’ kir. kamra ezentúl minden néven nevezendő ügyeit csupáu 
és kirekesztőleg magyar nyelven vezetendi, ’s ezen Ígéret tett— 
leg már életbe is lépett, mennyiben az emlitett főhivatal már 
mart. 18án magyar nyelven tévé ő fe lség éh ez  legelső föl- 
terjesztését, valamint az elsőre nézve a ’ sasok és császári szin 
fővárosunkban minden kormányépületről eltűntének, hol p e 
dig ezen czimerek kőbe vésetvék,ott föléjök liáromszinü zász
ló tűzetik.— A’ trafikokra nézve a’kamra alkudozni akart ,leg
alább azon monopóliumok meghagyását kötvén ki, mellyek 
rég eb b en ’s nemazuj rendszer behozatalát eszközlő politika 
következtében állnak fon; azonban a ’ küldöttség szorosan föl
adatához ragaszkodva úgy a’ rég i mint az uj visszaélések el
törlését sürgeté, mert bármennyi legyen is illy te rm észetű , 
mű e mint régire  hivatkozni lehet, az törvénytelen, tehát m eg 
szüntetendő, mert a ’ jogtalan ususokrai vakmerő hivatkozás 
ideje lejárt. A’ kamra telte e ’ szerint azt, mit tenni tanácsos 
volt, a’ trafikok becsukatnak’s hol a ’ kincstári szivarok és do
hány csak bizományképen volt átadva, ott a ’ czim levétetik. 
Némellyek sajnálkoztak ezen eredvényen, mertugymondának 
mióta trafikok állnak,mindig ingyen szivaroztak,’snem vevén 
senki a’ trafikok gyártványit, ingyen oszlatának, csakhogy é -  
pen látogatatlanok ne legyenek az illy boltok.

Végre e’ sérelem utólsópontjára is kedvező válasszal 
tért vissza a’ küldöttség, mennyiben a ’ lolteriaféle játszások 
teljesen és örökre megszűntéknek nyilványittatnak, kivevén 
még egy húzást, mellyre máraz e’ tételi folyam alatt tör tén
tek fizetések. A’m a g a s só -é s  postabér csökkenlendését v á r 
va várjuk.

E’ jelentés a’ jelenvoltak léikéig hatolt, kik ennélfog
va nem a’ legédesb meglepetéssel vevék azon tudósítást,mi
szerint polgárőreink osztályaikba a ’zsidóságot befogadni nem 
akarják. Mi e’ nyilatkozaton csupán annyiból ütődtünk meg, 
mennyiben a’régiPesl egoisticus meggyőződését láttuk b en
ne rejleni; holott magát a’ várost jelenleg egészen megújítva 
látjuk, miért nem hát a’ polgárokat osztályérdekhez tapadt 
véleményeikben? íme a’ „Nemzeti Újság“ ezelőtt o l lyanpe-  
csovicsvolt ,  hogy —  és a’ Gyülde olly conservativ csökö
nyösségben tartotta m ag á t ,—  h o g y —  és most mindkettő 
szilárd nyilalkozatu avatottja az átalakulásnak, mint minő r ö g 
zült megtámadója volt azelőtt. A’ papság nézetei változásá
val folyvást simul és közeledik; a ’ hivatalnokok szemeiből ö -  
röm mosolyog a ’ nem reméllt kedves tüneményen: szóval, 
mindazok —  kik egy közéleti jelenetre csak borzadással tud
tak emlékezni, ma fölfogva a ’kor intő szózatát, fölemelt há
rom ujjal nemzeti szinü zászlókra, mint hős nemzetőrök kö

vetkező esküt mondanak: „É n , mint a’ pesti polgári és nem 
zeti őrsereg tagja, esküszöm az egy élő is tenre , hogy ha
zának, királynak és alkotványnak tántorithatlan hive leszek , 
a ’ törvényeknek és törvényes hatóságoknak, ide értve p o lgár  
nemzetőri fő- és altiszteimet, mindig engedelmes leszek, a -  
zokattisztelni’s törvényszerű parancsaikat teljesíteni fogom, 
zászlómat a ’ haza és városom szolgálatában semmi esetben 
einem hagyandom,őrhadi szolgálatomban nappal és éjjel fér
fiasán viselendem m agam at’s a ’ közbátorság és rend  fenlar-  
tásában minden erőmből munkás leszek; általában őrhadi 
szabályainkat törvénykép tisztelve azok minden pontjait telje— 
sitendem, ’s ellenök véteni nem fogok, Isten engem úgy se -  
géljen. Amen“ Vajjon vané ebben valami,mire Izrael fiait,akár 
vallásuk, akár jellemük alább helyezné Pest polgárin, kik in 
ultima analysi szinte csak emberek, mint a ’ zsidók: egyébkint 
napjainkban főföladat a ’ kedélyeket nem ingerelni, ’s e ’ mél
tányos igényeknek lelhetőleg eleget tenni, ’s e ’ nézetből az 
ellenzéki kör által 6ik o s z t á l y  megalakítását a ’ válaszlvány 
helybenhagyván,létesítésére P u 1 s z k y Ferencze t bízta meg 

l8 á n  szombaton a ’ mozgó tömeg ura lgó kíséreté
ben lépett gőzösre azon küldöttség, melly a ’ 12 pontot tö r
vényhozásunk ’s fejdelmünkhez fölviendi.'E’ pontok irán tny i
latkozott már az öszszes nemzet, egyesek aláírása fölösle
gessé lett. És egy előre e’ 12 pont elég is lenne, ha az ő s i -  
ség  megszüntetését, vagy legalább módosittatását kifeledve 
nem látnólw Azonban hiedelmünk szerint ez nem sokára m eg 
történik. E ’ küldöttséghez csatlakoztak az egyetemi tanítói kar 
küldöttei is, kik az egyetemnél r é g  szükségessé lett reform 
érdekében egyesültének; valamint az egyetemi öszszes ilju- 
ság petitióját ezen küldöttség fogja illető helyen előterjesz
teni, mellynek tartalma köv. pontokból áll: 1 )  A’magyar egye
tem emancipaliója a ’ bécsi kormány és egyetem gyám sága 
a ló l , ’s annak törvény általi biztosítása. 2 )  Az egyetem kor
mányzásának szabad elvű elrendezése ’s országgyűlésem kép- 
viseltetése. 3) Az egyetemi jószágok fölszabadítása a ’ colle— 
gialis rendszer kezelése alól, ’s azoknak hű nyllványos fele
lősséggel já ró  kezelése. 4 )  Tökéletes tanítási és tanulási sza
badság,t . i. szabad legyen a ’ tanulói évek m eghatározása  mel
lett tant és tanítót választani; nemkülönben tudományuk és ké
pességűk által kitűnt egyedeknek szabadon oktathatni, ’s az 
állodalom által fizetett tanárokéval egyenlő érvényességű bi
zonyítványokat adhatni. 5 )  A’ rendes és rendkívüli tanszékek, 
segédállomások ’stb, —  nem kegyelem utján de érdem és 
nyilványos csődület általi betöltése minden valláskülönbség 
nélkül ’s azoknak a ’ külön vallások szükségeihez ’s a ’ tudo
mány jelen állásához képest szaporittatása. 6 )  Teslgyakor- 
lati intézetek ’s egyletek fölállítása. 7 )  A’ tudományban el
maradt,  vagy elaggott tanárok elmozdítása ’s nyugdíjaztatá
sa. 8 )  Az évenkénti próbatételek megszüntetése, ’s azok h e 
lyett nyilványos s z ig o rú ’s kimerítő dijnélküli végvizsgálatok 
behozatala, a ’ tanároknak az álladalom általi kárm entes ítésé
vel. 9 )  Nagyobb, a’ tudományok jelen igényeinek m egfele
lő ’s a ’ magyar nemzethez illő tantermek ’s egyéb intézetek 
felállítása. Kelt Pesten a ’ magyar kir. tudományegyelem ösz
szes ifjúsága közgyűléséből, a’ s a j t ó s z a b a d 
s á g  h a r m a d i k  n a p j á n .  Tudomására 
esvén a ’ tanári testületnek a ’ magyar egyetemi lelkes ifjúság 
korszerű kivánatai, a ’ fentebbi pontok elfogadására ö rö m 
mel nyújt kezet és e’ szent ügyet m agáévá  teszi.—  S z  a b  ó 
J á  n os  s. k., magy.k. tud. egyetem e. i . r e c to ra  és akadémiai 
ta n á r .B a  1 a s  s a s. k., P iu p p  s. k., A r á n y i  s. k. mint a ’ 
tanári testület kiküldött tagjai.

E ’ küldöttség leend tán első, melly a ’ felelős nemzeti 
minisztériumnál a ’ nép nevében fog kopogtatni egypetitióval, 
mellyel a ’ nép szava fogalmazott. E ’ küldöttség elindulta u -  
tán a’ nép és ifjúság a ’ körben, a ’ szabadság csa rn o k áb an , ’s 
a ’ szabadság terén gyűlvén öszsze, kölcsönös örvendezések 
cseréltettek a ’ nagyszerű történteken. — Nem lehete öröm 
nélkül szemlélni a ’ harm inczad-épü le te t , mellynek karfája ’s 
faköpönyege a ’ legelevenebb nemzeti színbe öltöztetett; min
den utczában —  ’s némi kivétellel majd minden házon nem 
zeti k iseb b ’s nagyobb zászlók lobogása hirdeti a ’ halottaiból 
föltámadt népszabadságot. A’ helytartótanács és raktári épü
leteken lengnek a ’ szabadságjelei;  férfiak és nők m el le iken’s 
fövegeiken a ’ nemzeti kokárda, melly a ’ szív fölött dobog, ’s 
e ’ sziv a ’ nemzet érdekeiért ver.—  Az angol apáczaszüzek a ’ 
pesti és budai szerzeteseknek tuczat számra készitének, és kül
döttek illy jegyeket, kik aztán büszkén tűzték azokat melleik
re. —  A’ nemzetőrség megalakítása a ’ nap főleendője ; (i 
osztály van, ’s hat helyen történnek a ’ beiratások. A’ már 
megalakult századok esti fi órakor a ’ s z a b a d s á g i é  r e  n 
szemlére seregiének, ’s elléptetvén K l a u z á l  Gábor mint 
választványi elnök előtt ellőllelkesitő beszéddel üdvözöltetek.
Nép a ’ végtelenig sok, a ’ tért és a ’ belé szögellő utczákat e -  
leveneknek vélnéd. A’ három  sarkon zenekar működik, k e -  
belizgatólag játszva a ’R á k  ó c z y—indulókat, a ’ csárdás sem 
maradván ki. Hetedfélkora’ szemle befejeztetett, a ’ nemzelő- 
rök elvonultak, a ’ nép olszladozolt ’s az őrvállások, ’s azok 
elrendezése folytattatott.

Este a ’ színházban F á  n c s y Lajos a ’ néző közönsé
get ennek örömtapsai közt köv. levél felolvasásával Örven
deztető m eg, melly már akkor körzésben volt: „Kedves g ró f  
Batthyányi! Ezennel tudósítom önt, hogy őfelsége meg lévén 
győződve, miként a ’ fenforgó körülmények sürgető leg  m eg 
kívánják, hogy azon „felelős magyar minisztérium“ , mellynek 
alakításában ő felsége mai napon kelt k. k. le irata  által m eg 
egyezett,  haladéktalanul öszszeszerkesztessék és activilásba 
lépjen, engem felhatalmazni méltóztatott, hogy önt a ’ tö rvé
nyek értelmében „független magyar minisztérium elnökévé 
kinevezvén“ , ön ministertársait belátása szerint akként és olly 
számban tegye legfelsőbb k. megerősítés végett  javas la tba , 
a ’ mint azt a’ minisztérium feladatához m iniszter- társai tö r 
vények utján meghatározandóhalásköréhez  és saját felelős
ségéhez képest szükségesnek ítéli. Egyébiránt legnagyobb 
hajlandósággal maradok Méltóságodnak legszívesebb jó aka
rója I s t v á n  m. k. n ád o r .“

Az éj csend és rendje  nem zavartatott meg.
Vasárnap 19én a ’ városi tanács, a ’ rendre  ügyelő köz

ponti válasz tvány ,’s a’ nemzetőrségi osztályok egyszerű, de 
magasztos szertartással tá r ták  a’ szerencsésen kivivolt sza
b adságér t  a ’ liáladó isteni tiszteletet. Azon Tedeum, m i te k -  
korig többnyire szokás és kiszabott formaságok mellett tartott 
az ájtatoskodók se rge ,  most a’ szabadság örvendező em be
reinek keblök mélyéből fakadván a ’ tiszta érzelem szeplőtlen 
hangján szólott a’ nemzet istenéhez, melly nehéz balját soká 
h a g y á e ’ népen súlyosodni,hogy midőn azt áldó jobbjával c se 
réli föl, annál magasztosb legyen az öröm, nagyobbszerü  ez 
ü n n e p , ’sragaszkodóbb  a ’ kegyele t,  melly a ’ népváltság  a -  
dójaul fizettetik, —  Az isteni tiszteletről viszszatért h a tó s á g 
nak R o t t e n b i l l e r  alpolgm. jelenté,miként a ’ törvényho
zás értesülvén a’ pesti mozgalmakról ezek vezetőivel m agát 
kapcsolatba teendő kü ldöttséggel tiszteli m eg  saját kebléből 
Pest népségét,  melly is e’ r e g g .  fővárosunk partja in  kikötvén, 
nem sokára  a’ helyhatóság termeiben m eg fog jelenni,  hogy 
tisztében eljárjon. E ’ je lentés után a ’ választvány kényelmi 
tekintetből átvonult a’ tanács te rem be ,  hol is az ott nem so 
kára  megjelent küldöttséget keblében szives éljenek közt üd
vözlő. A’ küldöttség gr.  K e g 1 e v i c h Gábor tárnok elnök
ség e  alattköv.tagokból alakult, a’ f ő r e  n d e  k t ő  1: gr .  B a t t -  
h y á n y  Imre, g r .  B a t t h y  á n y  K á z m é r ,g r .K á r o l y  iGyörgy, 
A l m á s  s y  Dénes, P o  dm  a n  i c z k y F r i g y e s b .A ’ k ö  v e t e  k - 
től: S z e n t i v á n y i  göm ör i ,C  s u z y  P. zalai, M a d a r á s z  L. 
so m o g y i ,B o h  u s  J.aradi, R u t t k  a y J. zólyomi, T ű r  n b ö  ck  
J. budai, J a n i c s á r  F.komáromi, M e r  i c z a yA. váczi kápt. 
követek.

Ezen fényes küldöttség elfoglalván a ’ zöld asztal közép 
ágát annak elnöke tudata  a’ ha tóság  és néppel, mikép ő fels. 
az ország rendei által küldöltségíleg fölterjesztett t e e n d ő -  
i n k iránti javaslatot elfogadá, ezen hir m eg h o zásá ra  szóló és 
küldött tá rsa i  bízattak m eg ,  hogy Pest n épségé t  ’s általa e- 
gész Magyarországot egy szebb jövő rem ényével vigasztal
ják meg. A’küldötlség nevében pedig  S z e n t i v á n y i  Károly 
göm öri k. köv. nyilatkozott:Az ország rendéinek küldöttei v a 
gyunk. Meghoztuk a ’ kk. és r r .  táblájának tegnap  kelt nyilako- 
zatát, ’s az eddig elkészült törvényjavaslatokat, hogy mind
ezek az ország  fővárosából az egész hazába mintegy jótékony 
su g á r  terjedjenek e\. Egyszersmind feladatunknak tekintjük 
azokról, mellyek legközelebb a ’ hazán kívül is történtek, ’s e ’ 
hazát közelebbről é rdek lik ,  szólani. —  Magyarországnak 
Bécsbe küldött választványaBécs lakosai által leirhallan lel
kesedéssel fogadtatott.  E lfogadta a ’ küldöttséget ő fölsége,
’s a ’nemzet igazságos kivánatainak teljesítésére nézve Íg é re 
tet tőn. ’S a’ főhg nádorhoz intézett soraiban, ’s ez által gr. 
Batthyány Lajosnak küldött levelében a’ nemzet kivánalának 
teljesítése benfoglaltatik. —  Világos bizonysága ez is, hogy 
a ’ m agyar nemzet sérelmei és szenvedései nem a ’ fejedelem
től származtak. Mert a’ mintközvetetlen  öszszeköttetésbe jött  
a ’ nemzet a ’ felséggel: a’ nemzet kivánatai megadattak. De 
fenállott eddig egy elválasztó fal a’ fejedelem és a’ nemzet 
közt —  ’s ez volt az ausztriai bureaucra tia .  Ez megszűnt e l
választó fal lenni’sAusztria is nem sok ára  alkotványtfog kap
ni. Ki kell je lentenünk egyszersmiud azt, hogy a ’ nem zetk i-  
vánalainak e lfogadása  mellett a ’ főhg nádor mindent elköve
t e t t , ’s férfiasán beválto tta  nov. I2 ik  napján telt azon Íg é re 
tét: hogy a ’ m agyar nemzet érdekét mindig szivén viselendi.
Ó vo]  az, a ’ ki kijelentette a ’ küldöttség e lő tt ,  hogy azon 
pillar ( l i b á n ,  mellyben d  magyar nemzet föli érj esztelt 
kérései meg tag adtatnának, megszűnt nádor lenni. —  

Köszönetét kell nyilványitanunk az ország  rendei nevében 
Pestváros 1 '.kosainak; különösen pedig, azoknak, kik az illeni 
mozgalmak élén állottak, a’ rend fen tar tásáért,  ’s úgy a ’ sze
mélyes bátorság , mint a ’ tulajdoni jo g  m egőrzéséért .  Meg- 
czáfolták a ’ szabadság ellenségei által E u rópa-szerte  terjesz
tett azon hibás véleményt, mintha a ’ szabadság  a ’renddel meg 
n em ié rn e .  I t t a ’ szabadság kivivásakörül tett mozgalmak kö
zepeit rend és béke voít.’S az itten történtek által is bebizo
nyult, h o g y  a ’ r e n d  n e m  á l l  a ’ s z a b a d s á g g a l  e l 
l e n t é t b e n .  —  Mi, k ik a ’ mostani törvényhozás t a g j a iv a -
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gyünk, aT szerint fogtuk fel hivatásunkat ’s kötelességünket, 
hogy a1 lehető legrövidebb idő alatt törvényt alkotunk azokra 
nézve, mellyek elkerülhetlenül szükségesek ’s mellyeket itt is 
nyilványitottunk, ’s ámbár az öszszes magyar nemzet érde
két szivünkön hordjuk: de miután csak a’ magyar nemesség, 
’s nem az öszszes nemzet választottjai vagyunk, a’ legsiirge- 
tősb teendők befejezése után azonnal eloszlunk, ’s a’ t.véiiy- 
hozást általadjuk azoknak, kik már a’ képviseleti rendszer 
alapján az öszszes nemzet választottjai lesznek. — Addig is, 
a’ haza közös érdeke, a’ rendnek, a’ csendnek fenlartását, ’s 
a’ tulajdoni jog megőrzését igényli. Ez pedig csak úgy tör
ténhetik, ha az uj kormány iránt bizodalora, ’s engedelmes
ség—  mi egyébiránt is törvényes kötelesség —  fog létezni, 
mit teljes mértékben meg is érdemel. —  Ez az első szó, mel- 
lyet a’ kormány iránti bizodalom iránt szólottám, ’s nem i- 
génylek ’s nem is igényelhetek magamnak semmit; de azt i- 
génylern, hogy e’ szavaim igazak. —  Mi voltunk szerencsések 
az ország rendei részéről a’haza fővárosába a’ magyar al- 
kolvány magna chartájának alapját ’s az igazsághoz, méltá
nyossághoz ’s a’ kor igényeihez alkalmazott második arany 
bulláját meghozni. —  Most nincs egyéb hátra, mint, hogy azt 
mondjam: Éljen a’ király, éljen a’ nádor, éljen az alkolvá- 
nyos szabadság, ’s virágzó legyen a’ magyar haza!

Ezután Sz e n t i  vá ny  i Károly lelolvasá az országos 
rendek kov. nyilatkozatát :

„ Azon országos választvány, melly az alsó és lelső tábla 
által az orsz.gyülési teendők tárgyában egyes akarattal meg
állapított fölirásnak ő felsége elibe leendő terjesztése végett 
Pécsbe fölküldetett, a’legnagyobb sikerrel járt el hivatásában.

Mart. 16án a’ küldöttség a’ fenséges nádornak vezér
lete alatt ő fölsége koronás királyunk által kegyelmesen fo
gadtatván, a’ nemzet hő kivánatait magában foglaló fölirást 
a’ trónnak zsámolyához letelte. Melly alkalommal kijelentet
te ő fölsége, hogy folytonosan atyai szivén viselvén a’ trónja 
alatt álló népeknek boldogságát, az általa különösen kedvelt 
magyarnemzet óhajtásait mielőbb sikeresiteni ohajtja.Ésmég 
azon napon a’nádorhozintézelt k.k.leirata szerint megegyez
vén abban, hogy a’ magyar beldolgoknak önállólag leendő 
kormányzása végeit független felelős magyar minisztérium 
haladéktalanul öszszeszerkesztessék és aclivásba lépjen, e’ 
czélból a’nádort, mint törvényeink értelmébeni k. helytartót 
fölhatalmazni méltóztatolt, hogy gr. Batthyány Lajost a’ törvé
nyek értelmében független magyar minisztérium elnökévé ki
nevezvén, a’ gróf, miniszter-társait belátása szerint akként és 
ollyszámmaltegye legfelsőbb k. megerősitésvégett javaslat
ba, a’ mint azt a’ minisztérium föladatához, ’s miniszter-tár
sai törvények utján meghatározandó hatásköréhez és felelős
ségéhez képest szükségesnek Ítéli. A’ nemzetnek képviseleti 
táblája elfogulatlanul tekintve vissza a’ történetekre , akként 
van meggyőződve,hogy mindazon öszszes sérelmeknek,mely- 
lyeke’ nemzet alkolványán századokon ejtettek, alap-oka,va
lamint szinte a’ nemzet alkotványos szabadsága kifejtésének, 
az öszszes nép anyagi és szellemi hátramaradásának egye
düli akadálya abban fekszik, hogy a’ nemzet nem független 
magyar felelős minisztérium által kormányoztatolt eddigelé,

„Egy szabad alkotványos országban, úgy a’ törvény
hozó, mint a’ végrehajtó hatalomnak szoros öszhangzásban 
kell lennie. Mindkettőt csak olly egyedek gyakorolhatják si
kerrel, kik a’nemzet többsége akaratának kifolyásai.Hazánk
ban már a’ törvényhozói hatalom sem gyakoroltatott mindig 
az öszszes nemzet érdekében. Országgyűlésünk csak a’nem
zet egy részének képviselője. A’ végrehajtó hatalom pedig, a’ 
nemzeten kívül álló idegen elemekre lévén bízva, a’ ,megal
kotott korszerű törvényeknek jótékony hatását a’ végrehaj
tásban többnyire meghiusitá.

Ezeknélfogva a’ karok és rendek a’ teendők elsejének 
tartják, melly minden más alkotványos törekvéseinknek szi
lárd alapját képezendi, a’ végrehajtó hatalomnak akkénti át
alakítását, hogy ez az öszszes nemzet többsége akaratából 
legyen kénytelen meríteni minden erejét, ügy vannak a’ kk. 
é srr. meggyőződve, hogy minden idegen hatalomtól függet
len felelős magyar minisztérium az, melly békés átalakulá
sunknak’s az öszszes nép boldogságának lehetőségét fog
lalja magában, és midőn „az ekkép alakítandó minisztérium 
elnökévé gr. Batthyány Lajos neveztetett ki, azon miniszté
rium alakítására bízatott meg, melly által a’ nádor, mint a’ 
király távollétében törvényes teljeshatalmu helytartó a , az 
országot a’ haza szivéből Buda-Pestről kormányzandja.

A’ képviseleti tábla egy részről alkotványos szabadsá
gunk kifejlésétmost már a’ minisztérium hatáskörének és fe
lelősségének törvény által minélelőbb leendő meghatáro
zása által garantirozva lenni látja, mig más részről a’ tör
vényhozói hatalomnak, „az országgyűlésnek—  olly öszsze- 
szerkeszlését tartja szükségesnek , melly képviseleti alapra 
fektetve, az öszszes magyar nemzet többsége akaratának e- 
rőteljes, méltó orgánuma legyen.“ Mellyért is jelen o.gyülés 
nem tartja hivatva lenni magátarra,hogy azon törvények rész
letes kidolgozásába és megállapításába ereszkedjék,mellyek 
a’nemzet boldogságának felvirágzására általában szüksége

sek. Sót úgy van meggyőződve, hogy törvény által megha
tározván az alapokat, mellyen a’ képviseleti rendszer szerint 
néhány hónap alatt Pesten tartandó országgyülésalaldltassék, 
mindazon törvények alkotását, mellyek az ország belbéké- 
jének és a ’ nemzeti szabadságnak biztosítása végett rögtöni 
intézkedést nem kívánnak, az ezen Pesten tartandó nemzeti 
gyűlésre halaszsza.

Ennek folytában halaszthatatlannak tartja még ez or
szággyűlésen :

1) Az uj kormányzási rendszernek,a’ felelős minisztéri
umnak törvény általi körülírását és megállapítását.

2 ) A’ Pesten rövid idő alatt tartandó orsz.gyülósnek 
képviseleti alapra fektetendő szerkesztési módját.

3 ) A’ közös teherviselésnekminden közterhekre nézve 
az ország minden lakosaira egyenlően leendő kiterjesztését és 
életbeléptetését.

4 ) Az úrbéri viszonyoknak a’ magánbirlokosokra néz
ve közállományi kárpótlás melletti megszüntetését.

5) Az ország belbékéjének és szabadságának fentartá- 
sa végett a’ nemzeti őrségnek azonnali felállítását.

6) A’ censura eltörlésével a’sajlószabadságnak esküdt
széki inslitutiúval biztosítását.

Az országos kk. és rr. kijelentik, hogy mindezen tár
gyaknak főbb elemeikben törvény állal még ezen országgyű
lésen néhány rövid nap alatt okvetlen leendő elintézése után 
a’ jelen körülményekben törvényhozói kötelességüket befeje
zettnek lenni gondolják, és megvannak győződve, hogy addig 
is, mig a’ közelebb országgyűlés Pesten,mint az öszszes nem
zet többsége akaratának képviseleti alapra fektetett kifolyása, 
e’ haza boldogsága felvirágzására ezélzó részletes törvénye
ket alkotand, fenséges nádorunknak, mint teljes hatalommal 
ellátott helytartónak, gróf BatthyányLajosnak mint miniszter- 
elnöknek, ’s az általa választandó és ő felsége által megerő
sítendő minisztertársainak személyeikbe fektetett bizalom e’ 
haza minden egyes polgárait lelkesíteni fogja, a’ tulajdon 
szentségének sérlhetlen megőrzése mellett,a’ közbéke és rend 
fentartására.“

Utána N y á r  y Pál Pesten kijelölt rendőr-miniszterünk 
szólalt föl, komoly és örvendetesnek mondván ezen pillanatot, 
melly a’ nemzet sorsa fölött határoz. Küldöttei a’ törvény- 
hozásnak! sok esemént értelek u.m., de nem láttátok a’ leg
nagyobbat: a’ pesti martius lödikét. Mi ez iratokban foglal
tatik, Európa színe előtt igazolja az is, mert martius lókén 
épen ezeketvivta ki a’törvényhozásban eddig képviselve nem 
volt rész.— Az elavult formákra többé a’ törvényhozás sem 
támaszkodik. Le vannak rontva azon korlátok, mellyek miatt 
eddig a’ nép kivánataicsak homoeopathiai adagban juthat
tak oda, hol azokat teljesíteni kell.— Felhija szóló a’ küldött
séget, ’s ez által az országgyűlést, örökítse törvénynyel mi
nélelőbb a’ pillanatot, mellybena’ törvényhozás a’ nép a- 
karatával egyesült. Ez lesz azon júliusi oszlop, mellyről uno
káink ránk fognak emlékezni. Tehát a’ halaszthallan pontok 
foglaltassanak azonnal törvénybe.Mert drága minden pillanat.

Délután a’nemzetőrségicsapatok organisálásakezdetett 
meg. Az ellenzéki kör szállásán P u 1 s z k y Ferencz elnöklete 
alatt délután 5 órakor megalakult a’ 6ik osztály és zászlójára 
mellynek fölirása: H a z á é r t ,  k i r á l y é r t ,  és a 1 k ó i 
vá  n y é r t  egész ünnepéllyel megesküdvén, tisztjeinek meg
választásához fogott, főparancsnokul közakarat és lélekkel 
P u 1 s z k'yFerencz kiáltatott ki, kapitányul S á n t h aPéter,al- 
kapitányul V a h o t  Imre ’slb. E’ szertartás után kemény lé
péssel történt az induló a’ s z a b a d s á g  terére, hol az or
szágos küldöttség ’shelyb. választvány az öszszes nemzetőr
ség fölött, mellynek organisált száma 380 0 ram en t— szem
lét tartott a’ R á k ó c z y  indulónak három zenekar általi foly
vást zengése közben.

Be szép élet az a’ katona élet ott az utcza közepén a’ 
nagy sárban, vagy 25 fontos puskával a’ vállon olly kellemes 
a’ séta, mint ezelőtt a’ szőnyegeken.— Szinte vágytunk szem
benézni a’ török vagy tatár vagy moszkával.

Szemle után tanyájokra tértek a’csapatok, hol az illető pa
rancsnokok által köv. miniszteri körlevélleltisztelteténekmeg.

M i n i s z t e r e l n ö k i  k ö r l e v é l  l s ő s z á m .  Tisz
telt törvényhatósági elnök ur!Az események rendkívüli gyor
sasága miatt, még talán szét nem küldhetett k. k. körlevél 
hiányában, a’ mellékelve olvasható nádorfőherczegi kineve
ző iratra hivatkozva: első és haladéktalan kötelességemnek 
tartom a’ törvényhatóságok fejeit, elnökeit és igy önt is, uram 
ő felsége nevében ’s a’ polgári hűség kötelességeire hiva
talosan felhívni és megbízni, hogy a’ közbéke és nyugalom 
föntartására, minden tekintélyűket, hatásukat, alárendeltei
ket erélyesen fölhasználni ’s az erőszakos és ingerlő eljáráso
kon kívül minden segédmódokat igénybe venni,—  a’ csend 
és népkedély bujtogatóira és a’ most még fenálló viszonyok 
netáni tapodóira nézve pedig a’ törvények rendeletét szigo
rún alkalmazni siessenek ; nehogy minisztérium és ország
gyűlés, mint az átalakulás és törvényesség orgánumai, a’ nagy 
és nehéz munka megoldásában kicsapongások, vagy időelőtli 
követelések által akadályoztassanak ’s a’ nemzet boldogsága,

mielőtt alkotványos tökélyét elérné, zavartassék.És mig egy
felől, törvényes köreiket és hatalmokat a’ statuspolgárok irá 
nyában igénybe veendik, hazaüuilag törekedjenek másfelől 
a’ nemzetben a’ bizodalom lelkét és nyugtató érzelmeit a’ 
neinzelszerető királyi felség’s nádorfőherczeg, mint szinte a’ 
törvényesség orgánumai iránt is,gerjeszteni és öregbíteni, 
szóval: polgári és hivatalos erélylyel eszközleni az t, hogy a’ 
hon, magához móltólag ’s boldogságát elősegitóleg érezze 
át a’ nemzeti szabadság első örömeit. És mind ennek pontos 
és hűséges teljesülését annál biztosabban várom ésreméllem, 
minthogy valamint ón a’kormányzat eredvényeiről felelőssé
get vállaltam, úgy a’ törvényhatóságok elnökeit felelősekké 
teszem, mindazon nem reméllendó botrányok és zavarokra 
nézve, mellyek az általában nem várt hanyagságból vagy egy
kedvűségből származnának. Pozsony, mart. 17én 1848.H a- 
zaüui üdvözlettel ’s teljes bizodalommal tisztelt törvényha
tósági elnök urnák kötelezettje gr. B a t t h y á n y  L a j o s
s. k. nemzeti miniszter-elnök.

E’ nyilatkozat olly kitörési vei fogadtatott, a’férlias keb
lek szent örömének, mellynél fényesb elragadóbb nem lehe
tett a’ vallás apostolinak allelujáju, midőn a’ 4 0 ik napon a’ 
megváltó mennybemenetelét színről színre láthaták. Mellőz
ve volt itt a’ kaszti érdek, a’ materiális számítás, mert ez dia
dal, mit a’ kor lelke’s a’szellem fegyvere: az ész és gondolat 
vivőit ki,ittmeggörbedneka’kemény térd csontjai’s meghaj
lik a’ legkonokabb nyak is: az öröm szentelt vizének fénylő a- 
dényévé válik a’ szem, mellynek forrását addig az elnyoma
tás és szenvedés fájdalmai vagy beiszapolák, vagy végkép ki- 
száritak. A’törvényhozás e’ tettével tanusitá, mikép határ- 
zata —  hogy magát ezentúl néma’ kevésszámú nemesség, de 
azöszszesnemzet képviselőjének tekinti— nem holt belük,szi
ves malasztokon alapul, hanem a’ gyakorlati életnek már is 
csatornákat nyit, mellyen a’ bizalom ésszerelet hajója a’jó l- 
lét és önállás gyümölcseivel l'o znak hozzánk úszni.És midőn 
szónok követ a’ közösteherviselésről papi tizedről, ’s az u r- 
bér és dézma m e g s z ü n t e t é s e i r ő l  szóló törvényt ••') 
olvasá,a’hatás olly szivrehaló volt,mita’ körülmények rendki- 
vülisége legfőbb fokra magasztalt, hogy a’ künyezés férfiak 
szeméből sem tekintethetett asszonyias ellágyulásnak,

A’ küldöttség nyilatkozatára először K l a u z á l  Gábor 
válaszolt: Szeretett polgártársaink.’Elóször nevezlek én igy ti
teket. Üdvözöllek, m inta’törvényhozás küldöttét is, azon tör
vényhozásét,melly megértvén e’ fővárosnak megértvén az e- 
gész népnek törvényes alakban működő mozgalmát, a’ leg— 
hatályosb eszközt választá állásának elfoglalására. Részem
ről bizonyosakká teszlek,hogy itt a’Iegélénkebb mozgalom kö
zepeit issobasem feledék a’ királyt és törvényhozást. ’S ré 
szünkről egyéb feladatunk alig volt, mint őrködni, hogy a’ 
buzgóság ne lépje által a’ határokat. S ha eddig bizalom volt 
a’ törvényhozás iránt, m osta’ tett után ez még teljesebb. A’ 
tegnapi küldöttség megviendi a’hirt, hogy itt a’ legelhatáro- 
zottabb perczekbenis m agoka’ gyülölség egyes tárgyai sem 
személyük sem vagyonúkban nem sértettek meg. Ezt nem 
szerénytelenségből mondom, hanem dicsőségére a’ nemzet
nek ’stb.“ —

Azon nyugtalanító ’s a’ kedélyekre ingerlőleg haló, de 
hiedelmünk szerint alaptalan hir terjesztetvén,hogy a’ moszka 
haderő az aldunai tartományokból hazánk felé nyomul,az el
lenzéki körből küldöttség járult az orsz. deputatióhoz, melly 
azt e’ hírre figyelmeztetvén, a’minisztérium egyik mellőzhet- 
len teendőjének tekintenéa’magyar hadierőnek minélelőbb az 
ország keblébe átszállillatását’s az itteni idegen katonaság- 
kivezetését, mert midőn a’haza veszélyben forog, annak vé
delmét csak saját gyermekei eszközölhetik lélekisméretesen,

A’ küldöttség megnyugtatólag nyilatkozván 19én esti 
10 órakor külön gőzösön Pozsonyba visszaindult a’ népsze- 
retetétől kisérve; ’svive üdvözletei a’ honatyáknak, kik e’ 
nehéz perczekben egy boldogjövő alapját letenni, mellyen 
e’ nemzet nagysága, dicsősége ezredeken átvirágozni fog. 
Pesten mart. 20án 1848.K i r á 1 y i Pál, a’ nemzetőrség 6ik 
osztályában közvitéz.

* ) T ö rv .czikk  az urbér  és azt póllószerződések alapján 
eddig gyakorlatban volt szoIgálalok(rö£tfü),£fé£7/m és p é n z 
beli fizetések m eg szün te tésé i'ö l.k i urbér és azt pótló szer
ződések alapján eddigi gyakorlatlan volt szolgálatok (robot), 
dézma és pénzbeli fizetések, e’ törvény kihirdetésétől fogva 
örökösen megszüntetnek. i.§ . A’ törvényhozás a’magáníöl- 
desurak kármentesítését, a’ nemzeti közbecsület véd-paizsa 
alá helyezi. —  2. §. 0  fels. a’ magán-földesuraknak akkénti 
kármentesítése iránt, hogy az eddigi úrbéri tartozásokkal föl
érő tőkeérték részükre a közállomány által hiány nélkül kifi
zettessék, a’ legközelebb országgyűlésnek részletesen kidol
gozandó lörv.javaslatot fog magyar minisztériuma által előter
jesztetni. — 3. §. Olly helyeken, hol eddig úrbéri rendezés, 
vagy legelő-elkülönités még meg nem történt, a'faizásra és le
geltetésre nézve az eddigi gyakorlat továbbá is megtartatik. —•
4. §. Az úri törvényhatóság megszüntetik; —  ideiglenesen 
mig a’ törvény-kiszolgáltatás általányosan rendeztétni fog, 
azt polgári ügyekben a’ sommás perekre nézve, ott, holren-
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dezett első bírósági hatóságii tanácsok nincsenek, a’ szolga- 
birák,— büntető és rendes folyamatu polgári perekre nézve 
pedig a’ megyei törvényszék fogja gyakorolni. —  5. §. Olly 
földbirtokos ellen, kinek birtokához e’ törvény kihirdetése e- 
lőtt urbériség volt kapcsolva, a’ kereskedési viszonyokból e- 
redő váltók kivételével, egyéb adóssági követelések, a’ tör
vény további rendeletéig fel nem mondhatók,és csupán a’ tör
vényes kamatok nem fizetése iránti követelések hajtathatnak 
be ellene bírói eljárás utján.

Törv.czikk a p a p i tized  m egszüntetéséről.— Az egy
házi rend a’ papi tizedről minden kárpótlás nélkül lemond
ván, az ország rendei ezen a’haza oltárára letett áldozatot ö- 
rök emlékezet okáért törvénybe igtatják, egyszersmind ezen 
lemondás nyomán elhatározzák: 1 §. A’ papi tized , akár az 
természetbeni kiszolgáltatás helyett készpénzben teljesittetett, 
és pedig akár közvetlenül az egyházi rendnek, akár haszon
bérlőknek fizettetett, akár örökös szerződés mellett, akár ki
rályi adomány által szereztetett, ezennel örökre megszünte
tik.—  2. §. Mennyiben a’ tized megszüntetése a’ kisebb rendű 
papság némelly tagjainak jövedelmeit is érdekli's e’tekintet
ből azoknak ellátásáról gondoskodni minden esetben szük
séges leend, ő felsége egyszersmind a’ kisebb rendű bár- 
melly vallás-felekezeten levő papságnak illő ellátása iránt ál— 
talányosán is, magyar ministeriuma által részletes t.javasla- 
tot fog az ország rendéinek előterjesztetni.

3. §. Mennyiben a’papi tized magány-családok birto
kába akár örökös szerződés, akár királyi adomány által ju
tott, a’ tulajdonos magány-családoknak, a’ közálladalom ál
tal leendő kármentesítése iránt ő felsége magyar miniszté
riuma által a’ legközelebb országgyűlés ebbe részletes tör
vényjavaslatot fog előterjesztetni.

T ö rvén ycz ikká  közös teherviselésről. Magyarország’s 
a’ kapcsolt részek minden lakosai minden közterheket kü
lönbség nélkül gyenlően és aránylagosan viselik. —  1. §. Ó 
fels. felelős magyar minisztériuma által, a’ törvényhatóságok 
meghallgatása mellett,ki fogja dolgoztatni ideiglen az a- 
dózási k u 1 c s o t, és ezen k u l c s  szerint a’ kivetés már a’ 
legközelebb közigazgatási évtől, mint I848ki nov. lső nap
jától veszi kezdetét. —

2. §: Az ideiglenesen kidolgozandó kulcs, a’ legköze
lebb országgyűlésnek minden esetre bemutatandó.—’3. §. 
A’ fen kitett határnapig a’ már kivetett közterhek behajtása 
elrendeltetik.—

A’ pesti szerb- és görög*közönségis félretéve a’nyelv 
kérdésében eddig fenállottfeszességet, a ’ hon közös érdeke 
tekintetéből a’ nemzetőrségi serget egy külön osztállyal vál
lalkozott szaporítani. E’ vállalat fővárosi szerbeinket igen 
szép jellemvonásban ismérteti, vajha szentendrei rokonaik is 
eleven mozgalmaik ’s hirszerinti túlzó követeléseiknek illy 
irányt és értelmet adnának! Hol a’haza vészben forog, min
den polgárnak nyelv- és valláskülönbség nélkül egyesülnie 
kell; ezt kívánja a’ becsületesség, hűség’s a’ hazaíiság kö
telessége. —

o r s z á g g y ű l é s .
70(lik kerületi ülés (folytatása) S z e n t k i r á l y i  

1715 : 36. tcz. azt rendeli, hogy ő fels. k. biztosokkal ne ter
helje a’városokat. de ugyané’ czikkben egy másik § ő fels. bíz
za akkor küldeni a’ városra commissiót,mikor tetszeni fog. És 
szóló előttjelenben az főkérdés: álljon é a’ fölhívott törvény ? 
ha áll továbbra is,legalább legyen rendszeres hivatal a’ com- 
missióból. Szóló szerint megyékbena’ főispánmeggyőződésén 
kívüli okokhoz is támaszkodhatik. Ha a’ városban a’ kir. főpol
gármester hivatala körét a’ törvény szabja meg, hogy az csak 
a’ csendre és igazságszolgáltatásra ügyelhessen, nemcsak

ártalmas nem, sőt hasznos lesz a’ városra nézve.És legalább 
ha már hatalomnak kell a’ város fölött lenni,regulázolt leend 
az, nem úgy mint az 17 15: 36. t. czikknél fogva oda rendel
hető kir. biztos. A’ választvány, midőn e’ hivatal hatáskörét 
kijelölő, vigyázott a’ szabadságra ’s egyedül a’ felügyelésre 
szoritáa’ főpolgármestert. Megyei életben szerzett tapaszta
lásából merité azon meggyőződését, hogy testület a’ közhiba 
megbosszulására alkalmas lehet, de hogy azigazgatástszem- 
mel tartsa, arra csak egyes ember alkalmatos. Nem az tehát 
igazán véve a’ kérdés:legyen é főpolgármester, hanem,hogy 
miilyen legyen az? És ép azért szavaz reá, mert e’ munkálat
ban erre volt a’ főfigyelem forditgatva, különben, ha az itt 
kiszabottnál egyéb teendőji volnának, elvetné a’ főpolgár
mester ideáját is.Még egy szokott ellenvetésre felel. Némely- 
lyek ugyanis azt mondják, hogy fölállítjuk ugyan a’főpolgár- 
mester attribútumait, de majd a’ valóságban mindaz más
ként leend, akkor másként szavazunk, hat. i. vagy a’ meg
győződésvagy az utasítás változik,a’ meggyőződés pedig egy 
hét alatt olly nevezetes változáson nem megy által (Zugás, 
mire szóló a’ hallgatóság felé fordulva) Nem azért jött ide, 
hogymegéljenezzék, hogy a’ morgástól megijedjen, hanem, 
hogy kimondja meggyőződését. I genr e  szavaz. B e r n á t h  
(Ung): Nem előjoguk védelmére küldők ide, sőt ha még vala
mi volna a’ polgároknál, a’ reform miatt azt is elvenné, va
lamint a’ nemesét is: úgy más részről azt sem akarák küldőji 
hogy a’ polgárság nyakára olly hatalmat toljon, mellytől ők ir
tóznak. Akár hogyan körülírták is a’ főpolgármester k ö ré t, 
az hatalmát terjeszteni törekvendik. Ettől féllek küldőji: minél 
fogva azt akarnák, hogy ha lesz is főpolgármester,az öszszes 
polgárság által választassék, az hivatási köre a’ legszigorúbb 
korlátok közé szoriltassék, azért szóló jelen föltételek mellett 
mik e’munkában vannak, inkább semmi főpolgármestertsem 
fogad el. B ó n i s: A’ korlátokon csak úgy tullépend a’ főpol
gármester, mint jelenben az adminisztrátorok. Az sem áll, 
hogy a’ meggyőződés egy hét alatt nem változik: igenis— ta
pasztaljuk,— mikéntaz Ígéretek e’ részben is nagy változáso
kat idézhetnek elő. Neki nem kell a’ főpolgármester. Sz e n t -  
i v á n y i  (Gömör) Fél, hogy mintáz adminisztrátorok a’ fő
polgármesterek is többségszerzésre használtatnak: m ita’vá- 
rosban is Ígéret, ijesztgetés, stipendiumok ’stb által könnyen 
elérhetnek. Hogy ez ne történhessék, ő ellenük szavaz. R a
d i e s  (Heves): A’ főispáni visszaéléseknek nem az oka, mint 
Pestmondá, hogy a’ hivatal köre határozatlan, mert hisz ha e’ 
törvény e’ részben elfeledkezett volna is, a’ visszaélésektől a’ 
százados szokás őket visszatartóztathatá. Okatehát az, hogy 
kormányi kinevezéstől függenek; látjuk, hogy az illy hivatal
ra vágyók, már kineveztetésök előtt vadásszák a’kormány ke
gyét. A’ főpolgármesterektől sem várhatván jobbat, —  el- 
lenök szavaz. A s z t a l o s .  Municipalis institutio lévén a’ vá
rosi rendszer, a’ monarchiái kapcsolatért a’ kir. főpolgár
mesterre szavaz. B o h u s: „R ó 1 u n k n é l k ü l ü n k “ elvet 
mindig t i s z t e l v é n ,  a’ városokra ez elv nyomán olly tiszt
viselőt nem to lhat,—  mellyet ők elfogadni vonakodnak.—■ 
Ezután olvastatott a ’ 235 . §. a’ 2 dik pont alatti kerülethez 
számittatott Zi la h város is 235  §. Bón is. Óhajtaná tudni, 
vájjon az előbbi szavazás által kimondatott é az is , hogy a’ 
főpolgármester kinevezéstől függjön (Nem!) szavazzunk te
hát arra, hogy választassék. A’ kérdést megint sokfélekép 
kivánák kitüzetni, végre úgy tétetett föl, választassék- vagy 
kinevezéstől függjön é a’ főpolgármester?—  A’ választásra 
csak: Abauj, Szabolcs, Gömör, Heves, Torna, Bihar, Arad, 
Pozsony, Vas, Nógrád, Zala, Liptó, Komárom, Somogy, Zó
lyom, Turopolya és kir. városok szavaztak. Bars nem volt je
len,-Ung nem szavazott. T o mc s á n y i .  Végzésül kimondja,

hogy a’ többség királyi kinevezéstől függőnek kívánja a’ fő
polgármestert. Most harmadik kérdés, miután sokan akarják, 
az volna.-korlátlanul neveztessék é ki a’ főpolgármester vagy 
a’ városok kijeleltjeiből? B ó n is . Nem hiszi, hogy sokan le
gyenek a’ korlátlan kinevezés mellett. Ó egyszerre csak a’ 
felterjesztendők számát kívánná meghatároztatni.Nem akar
ná, hogy sok legyen, főkép, hogy a’ kis városok is egyet e- 
gyet jelölhessenek ki, mert így könnyen lehetvén egyet fac- 
tio utján a’ kijelöllek sorába juttatni, mindig ez neveztetnék 

főbb lelől sürgetvén a’ szavazatot, az elnök által fö- 
nebb formulázolt kérdés szavazás alá bocsáttatván a’ k o r 
l á t l a n  kinevezésre csak Hont,Győr,Veszprém, Baranya,Fe
hér, Esztergám, Mosony, Tolna,Árva, Pozsony, Szerém, Sáros, 
Szepes, Gsongrád, Temes, Toronlál, Krassó és Horvátország 
szavaztak. Bars nem volt jelen.—  Szavazat közben több nyi
latkozatból sajátságos logikájánál fogva kiemelendő.Ke n- 
de. Szatmár követe: Nem foghatja meg, hogy midőn felelős 
minisztériumot kívánunk, melly szerint még az utólsó falusi 
bírót és polgármestert is a’ miniszter nevezi ki, miért nem 
pártoljuk a’ korlátlan kinevezést ?! E n n ek  volna h e ly e : ő 
korlá to ltra  szavaz. VlireCsongrád követe viszont úgy nyi
latkozott: hogy Szatmár antecedenseiből szóló a’ korlátlan ki
nevezésre szavaz. E’ két nyilatkozat nagy nevetésre gerjesz- 
telt;szavazat után Ko s s u t h :  A’ voksolás közben hallottakra 
néhány szóval felelni tartozik. Szatmár szerint inconsequen- 
tia, hogy kik felelős minisztériumot akarnak,nem pártolják a’ 
korlátlan kinevezést. —  Szóló szerint az nem tiszta statustan, 
minélfogva az utólsó falusi bíró is miniszler által neveztessék. 
Ez utánzása a’ francziarendszernek, mellyet megítélhetni ab
ból, hogy megdöntésére három nap elég volt. Ez nem oszlo
pa a’ trónnak, azért szóló neki előre ellentmond. Ó minisz
teri felelősséget kívánva egyszersmind kívánja a’ szabadság 
garautiáit.—  Baranya követének azt feleli, hogy a’ megyék
nél divatozó főispáni kinevezés korlátlansága nem a’ muni- 
cipium természetéből ered, hanem az absolutismus találvá- 
nya, mellyel a’ municipium kiforgatására czélozott. Azóta lön 
a’ megyékben a’ számtalan zavar (igaz!) Szóló a’ felelős mi
nisztérium által sem akarja absorbeáltatni a’ municipiumot. 
(Éljen!) B a b a r c z y .  E’ kérdés megvitatása nem ide larto- 

, zik. Most röviden csak azt jegyzi meg, hogy Pestnek a’ minis- 
téri felelősség iránti eszméiben nem osztozik: miről azon
ban nézeteit kifejteni akkor fogja, ha a’ tárgy e’ helyen ex 
professo vitaítatni fog. Kende .  Nem Franczia-de Angolor
szág példájára hivatkozott, midőn a’ miniszteri felelősségről 
volt szó. Francziaor. nincs normális állapotban, 15évisyste- 
mája fölött mosthabozik’s mit róla megjövendölt, az idő iga
zolni fogja! •—  S o ms i c s .  Szóló sem tartja ellentétben a’ 
municipalis életet a’ felelős minisztériummal. De az sem áll, 
mintha most hozatott volna be a’ főispán korlátlan kinevezése. 
Ám iparkodjunk a’ felelős minisztériumot a’ municipalis élet
tel összhangzásba hozni ’s ha felleltük a’ középutat, ez leend 
aranykulcsa annak, hogy a’ két rendszer egymást ne ab- 
sorbeálja. P á z m á n d y .  Illy tanácskozásból igen mulatságos 
véleményeket hallunk, mint például Szatmár érdemes köve
téé. Azt mondják,a’ philosophusok nincsenek egy vélemény- 

1 ben, de látja, hogy a’ historicusok sincsenek ám. íme! Szat- 
I már a’ korlátlan kinevezés igazolása végett Angliára hivat

kozik, mert szerinte ott még a’ londoni lordmayorís korlát
lanul neveztetik ki, holott a’ többbi historícus ellenkezőt állít. 
Mind ezeknek oka az, hogy farsang utólsó napján tanácsko
zunk!—  holnap böjt lesz, majd tán kissé komolyabban meg
fontoljuk a’ mondandókat.—  Ezzel, zajos kaczaj között osz
lott el aj ülés. —-
Dunavizállás: Budán, mart. 19kén: 7 ' l "  5 '"  az 0 fölött.

35ik szám. É R T E S Í T Ő .  1848.
II i r  d e t v  é n y. rására nemkülönben: a’ fizetésöszszeggel fölérő

A’ rónaszéki sóbánya-hivatalnál a’bánya- cautio letétele kötelezettséggel öszszekötve van, 
tiszti állomás P r i k Károly halála által megü- folyamodványaikatlegfölebb f. évi mart. 26káig 
rülvén, ezen állomást elnyerni kívánók, mellyel (huszonhatodikáig)a’ mármarosi kir. kincstári 
3üü pírt évi jövedelem, lOköb öl tűzifa, i x/ i  igazgatóságnál nyújtsák b e , ’s egyszersmind a’ 
mázsa sójárulék, szabad szállás élvezete, 24p.j selmeczi kir. bánya-academiánál jó előmene- 
mérő t. búzának pgő 1 ft. 45 kr. szabott ároni i tellel végzett bányászati tudományos a’cautio 
megváltása és 36 font fagygyu a’ bányák bejá-1 letétel! tehetségről magukat igazolják. 3—3

Az A u s z t r i a i  N e m z e t i  b a n k  á l l á s a .  i8 4 8 .feb r. 29.
A’ mostani politikai események következtében azon hir terjesztetett el, mintha a’ bankje

gyeknek teljesnévszerinti értékben ezüstpénzzé fölváltatását az áthozó mindenkori kívánságára 
a’ nemzeti (ausztriai) banknál nem eszközlenék azonnal. Ezen hir valótlansága ’s helytelensége 
felől mindenki maga győződhetik meg, miután megegyezőig a’ legfelsőbb helyről eredt bank
szabályok 15. §sza rendeletével, az auszlr. nemzeti bank váltópénztárainál, a’ bankjegyek fölcse- 
réltetésebankszeriiezüstpénzzel, mindenkori kívánságra, úgy mint eddigelő, szakadatlanul a- 
zonnal történik. A’ bankigazgatóság úgy hiszi, mikép ama hirt ’s az általa támaszthatott aggá- 
dalmakat nem hiúsíthatja megjobban, mintha az ausztr. nemzeti bank febr. 29kei (1848.) állo- 
sát ezennel köztudomásra juttatja.

Állása az ausztr. nemzeti banknak febr. 29kén 1848. Tevőleges: bankszerüleg ve
retett ezüstpénz: 65,058,351 ft.S^/íkr.,leszámítoltöszszegek a’ tárczában (megszűnők 5 és 
95 nap közt): 86,295,505 ft. 54 kr., letéti zálogok előlegezések mellett, viszszafizetendők legfö- 
lebb 90 nap alatt: 12,602,500 ft., jelzálogos státusadósság: 81,387,264 lt. 233A kr., biztosított

Szerkeszti H e f m e c z y  M i h á l y .  —  Nyomatik T r

kölcsön Magyarország (Budapest) számára: 1,081,809 ft. 45 kr. Öszszesen: 246,425,431 ft. 
112A kr. Szenvedőleges bankjegyforgalom: 214,146,440 ft., folyó számadási fizetések:
1,906,391 ft. 1174 kr., banktőke 50,621 részvényben az eredeti (600 pftnyi betétei szerint egy 
részvény fejében): 30,372,600. Öszszesen,246,425,431 ft llV -íkr, — B é c s ,  mart. 5. 1848. 
Báró L e d e r e r  Károly bankkormányzó. Ns. C o ith Keresztély Henrik bankigazgató.“ 3—3

J P r e i s z J ó z s e f  A n d r á s
gyógyszerfüárus Pesten, több bel- és külföldi gazdas. társaság tagja, 

lakik Leopoldvárosban 3 koronautez. 98. sz. a. ’s ajánlkozik az annyira pusztító métely és kö
römkór tökéletes orvoslására ’s árulja a’ dr.F. G. Angeli által készített száraz sóiéit, mint ovó- 
szert a’ b i r k a - k e r g e  s ég ellen.

Milly számtalan áldozatot ragad el évenkinta’ métely a’ juhnyájakból, minden juhtenyész- 
tő előtt régóta isméret^s. Ennélfogva ez egészen biztos’s csalhatlan gyógyszert gyakorlati ál
latorvos ’s gyói ytudor Angeli F. G. ur készíti, melly is annál kedvesb lehet minden juhtenyésztő 
előtt, mivel jutányos ára miatt minden juhnyájnál alkalmazható.Az egészségeseknek látszó juhok— 
ban a’ métely csirája szinte megvan, minthogy azonban e’ betegség némelly birkánál korábban 
némellynél későbben üt ki, ez okbul az érintett gyógyszert azoknak mint ovószert. egy hétben há
rom nap egymásután kétszer napjában reggel és estve rendelet szerint szükség beadni ’s az illy 
birkákat mételytől menteseknek tekinthetni. — E’ legüdvösb növényekből készült csalhatlan 
gyógyszer hatása a’ mételyes juhoknál gyorsan bizonyul be, mikint ezt gazdasági tanácsos Petri in
tőbb év előtt a’ „Magyar Gazdáuban is hitelesen kimutatta. 2 —2
t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 4 5 3 . szám.



Meeielcn k minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden ízben egycgy ivén. Előfizethetni helyben a’ szer
kesztő V  kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba ki váll

a ló  példányok iránt csupán a’ bécsi cs. fópostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (A’ miniszteri felelősség 
meghatározasa. Szerény észrevételek, l’est, martius 22én. -  Pest- 
megyei közgyűlés és határzala.Mozgalmak Székesfejérvár,Györ ésPécs 
kir. városokban. O r s z á g g y ű l é s :  Nádori jelentés a' küldöttség 
eljárása eredvényéről, kerületi tanácskozások.)

Ér t es í t  ő.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
A’ miniszteri felelősség meghatárzása.

Sokan nálunk a’ felelős miniszterből valami korlátlan 
hatalmú lényt akarnak csinálni, és csak akkor látnak fele
lősséget lehetségesnek, ha a’ felelettel tartozónak teljesen 
szabad kéz engedtetik, ’s a’ végrehajtás eszközlésére tőle 
függő hivatalnokok vannak szolgálatára.

A’ felelősségnek megvannak saját follételei’s határai. 
A’miniszter felelős,hogy mást nem tesz mint a’mit a’ törvény 
parancsol, de a’ mit ez nem tilt, az még azért nekie nem sza
bad. ’S ha a’ törvény végrehajtására mind azon eszközöket 
fölhasználta, miket a’türvény kitűzött, úgy ebben van felelős
ségének tárgya és meghatárzása ’s ennél tágahh kört neki 
engedni nem lehet, ha csak önkény uralkodását nem akarjuk.

Fölülről emanáltbureaucratia és nem a’ nép által vá
lasztott’s neki felelős tisztviselők, csupán választáson ’s nem 
egyszersmind utasításra alapított parlament mellett, lehetlen 
a’ valódi népképviseleti kormány. Mert a’ hivatalnokok befo
lyása a’ választásokra ’s a’ miniszterek befolyásán’ válasz
tottakra csak nevét hagyja fen a’ kormány-felelősségnek, de 
azt az élet illy intézetek mellett valóságban nem tapasztalja.

,,A’ megyei vagy községi tisztviselő felelős a’ közgyű
lésnek megbízatása értelmében, ’s igy az országgyűlésnek 
szinte csak illy határozottságban lehet felelős a’ miniszter“ ’s 
épen azért is szükséges az évenkénti országgyűlés, hogy nem
csak számot kérjen, hanem hogy mindenkor rendelkezhes
sék is a’ teendőkről.

Szükséges hogy a végrehajtás is, mint minden, a’nép- 
től vegye eredetét ’s nem a’ kormány által adassék a’ népnek 
egy uj bureaucratia képében. — Egy czélszerü alkotványban 
nemcsak egy hivatalnoki rendszernek,de az egész népnek kell 
életben nyilatkozólag organisálva lenni, különben lesz a’ tö
megeknek juxta positiója, de nem önkormányzásu organisált 
nemzet. Ezért szükség különös figyelmünkre méltatnunk hely
hatósági rendszerünket, melly életet ad a’ részeknek ’s meg
gátolja a ’ centrumnak túlságos és túlnyomó kifejtését, mint 
az Francziaországban történik, hol Páris minden ’s a’ többi 
semmi, mi a’ bitorlásnak ’s önkénynek egy uj faja. —

A’népi kormányrendszerben mindenki felelet terhe alatt 
van: a’ képviselő úgy mint a’ végrehajtó és biró, sőt maga a’ 
nép is felelős önfentartásának, az igazságnak ’s a’ tökéletese
dés pályáján haladó emberiség czéljának.

Legyen tehát felelős minisztériumunk municipalis rend
szerünknek következetes kiegészítése,nem pedig fölforgatása.

Alkotványos országban kormányozni nem egyéb, mint 
a’ törvények gyakorlásba vételét eszközleni, ki ennél többet 
akar, az nem szabhat határta’ felelősségnek ’s nem a’ vég
rehajtó hatalomnak. Ha felelősséget akarunk, akarnunk kell 
föltételeit is. H a l i m h a i .

Szerény észrevételek.
A’ törvényhozás a’ felelős kormány megalapításában 

egyik czélját elérvén, mostani szerkezetében nem érzi magát 
hivatottnak arra, hogy az általányos alkotvány-reformot be
végezze. Itt e’ nagy munka asztalánál az öszszes nép küldöt
teinek kell megjelenni; ezt az igazság, az eszme igazsága kí
vánja.

Azért az orsz.gyülés néhány nap múlva szét fog oszlani, 
a’ jövő teendők egyszerűsítése ’s biztosítása tekintetéből e’ 
következendő intézkedéseket végzendvén b e : a) az uj kor
mányzási rendszernek a’ felelős minisztériumnak törvény általi 
körülírását és megállapítását. b )A ’ Pesten rövid idő alatt tar
tandó országgyűlésnek képviseleti alapra fektetett szerkesz
tési módját; c) A’ közös teherviselésnek minden közterhekre 
nézve az ország minden lakosaira egyenlőn leendő kiterjesz
tését ’s életbeléptetését; d) Az úrbéri viszonyoknak a’ ma
gán-birtokosakra nézve közállományi kárpótlás mellett meg
szüntetését; e) Az ország belbékéje és szabadságainak fen- 
tartása végett a’ nemzeti őrségnek azonnali fölállítását, f) 
A’ censura eltörlésével a’ sajtószabadságnak eskütlszéki in
stitute által biztosítását.

E’ pontokat azért irtuk ide ismétlőleg, hogy evidentiá- 
ban tartassanak. — Mi e’ pontokat a’ dolgok jelen pillanatá
ban csak helyesléssel kisérhetjük; mennyire azonban ezek a’ 
majd öszszeülendő nemzeti gyűlésnek némileg eljárási alap
vonásokul szolgálandnak,— fölhivatva érezzük magunkatné- 
melly szerény megjegyzésekre.

A’ 4ik pontban, hol az úrbéri viszonyok megszüntetése 
mondalik ki,mennyiben t.i.itt a’ birtokrendszer szándékoltatik 
pangó apalhiájából kiemeltetni, hogy a’ szép őzéi: gazdaggá, 
önállóvá, munkássá tenni az országot és népét, nemcsak fé
lig, de egészen eléressék,’s míg egyik osztály érdekében tel
jesítetik a’kor igénye,az alatt a1 másik rész saját- és közös 
haza érdekébeni buzgó ’s annyi éves vágyai se hanyagoltas- 
sanakel: főleg kívánatos lenne, hogy az úrbéri viszonyokkal 
egyszersmind a’ nemesi birtokok iparán zsibbaszlva csüggő 
ő s i s é g  i s  e l t ö r ö l t e s s é k ,  v. legalább a’ nemzetiség 
’s birtok biztosítása végett czélszerüleg módositíassék.

Birtokrendszerünkön ’s birlokosink jóllétén csupán az 
urbériség megszüntetésével csak félig segítettünk, mert mig 
a’ paraszt szabadon rendelkezik földje hantiról, addig a’ ne
mes tulajdonjogi bizonytalanságban kénytelen habozni. Ezen 
ipari ’s anyagi emelkedést süllyesztő institulióra a’ század rég 
kimondotta ítéletét hazánkban, az összes sajtó véleménye is e- 
gyesült száműzetésében, vagy legalább czélszerü módosí
tásában,sőt a’ törvényhozásszőnyegén is számos szózat elvi
leg megszüntetettnek nyilatkoztatá azt,mostan tehát nem lehet 
az előteendők sorából azt kifelejteni.

Avagy tán a’ bonyodalmaktól ijedne vissza közbizalom
mal biró törvényhozásunk?Ezen ügy a’sajtó utján majdminden 
részleteiben tisztába van hozva, ’s talán nem bonyolultabb , 
mintáz urbériség. Mennyiben pedig az idő forradalmi szint 
öltött, midőn a’ törvényhozásnak hosszas codiűcatiókba bo
csátkoznia sem ideje sem kedve , legalább egy általányos 
vonással lehetne is kellene issegitni a’ bajon, mert ezrek aj
káról zeng hozzánk ez iránt a’ szózat, mellyet meg kell hall
gatni és teljesilni, ha a’ dicső kezdetnél egy nagyszerű bu
kásnak nem akarunk gödröt ásni.

Az úrbéri viszonyokkal együtt szüntessék megtehát,vagy 
legalább czélszerünmódosittassék, a’ mennyire t. i. azt a’ bir 
tok ’s nemzetiség biztosítása kívánja, az ősiség is. Egyiket a’ 
nép, másikat a’ nemesség java kívánja. Vétessenek figyelembe 
classiücatió nélkül,mert az igazság egyszerű ’s classiücaliót 
eszméje nem tud.

Azon pontra, hol a’ sajtószabadságról tétetik emliLés,a’ 
„Nemzeti Újság“ tegnapi számában tett javaslattal megelőz- 
teténk: de annál jobb, mi a’ jó véleményt, fölülről vagy alul
ról, elvrokonink vagy elleneinktől jőjön, szívesen üdvözöljük, 
valamint laptársunk javaslatát is készséggel aláírjuk. Azt 
mondják: a’ s aj t ó s za b a d, ’s igy mindent megnyertünk, 
mert ez teremtett és teremt közvéleményt, —  ez egy ed
zi egésszé a’szétszórt nemzeti eről;egy pillanat alatt kisodrot
tá háromszáz ezer ember kezéből a’szuronyt, meghozá a’sza- 
badságot, ismérteti annak előnyeit és kötelességeit ’slb ’slb.

Mind igaz, szent igaz! De a’ közvélemény állalányos 
megteremtése,a’szétszórt nemzeti erőnekegy vasegészszé for
rasztása, a’ szabadságmegörökitése előnyei és kötelességé
ben csak félig nyeretett meg az állal, hogy az írott betűk sza
badon szedetnek ugyan ki minden censori surlások nélkül. 
De a’ szokatlan világosságnak e’nálunk isméretlensugáriban 
még csaka’ főváros osztozhatik, ellenben a’ vidékek, mellyek 
pedig szinte tetemes részei az öszszes nemzeti erőnek, a’ cse
lekvő közvéleménynek, ’s mellyek nélkül a’ központ minden 
lelkesedése és bajnoki tartása mellett is csak töredék,melly a’ 
körülmények viharainak sokáig ellenállni nem képes — mon
dom — ■ a’ vidékek a’ szabad sajtó malasztit csak gyéren —  
hetenként kétszer vehetik; és e’ fösvénykedés, e’ szellemi fu
karság nem elég az üdvösségre. Tehát

Posta-rendszerjavilás ke ll, melly egy példány hírlap 
félévi elhordásaért ne olly tetemes postabért, ’s reá még 24 
pkrtmintbeirási dijtköveteljen’s ezen nagytaksáérlk é ts z e r 
h e t e n k é n t  aztán—  nagy lustán, és sok hiánynyal szállít
sa el a’ lapokat: hanem olcsó árért, ’s különösen addig, 
mig az öszszes nemzeti gyűlés törvényleg nem intézkedik e- 
zen igen nagy fontosságú kérdésben, ha lehetséges a’kincs- 
tár kára nélkül, i n g y e n  történjenek a’ szétküldések, úgy
is eleget adózott már az olvasó közönség sokszor a ’ legpon
tatlanabb szállításokért; hiedelmünk szerint ezen kis időszak 
nem okozandna deficitet a’ kormány íinancziájában. Tapasz
talás szerint úgy is az olcsó üllérposla (pennypost) más or
szágokban kétszeresitelte sőt háromszorositotta is az előbbi
hez képest a’ postajövedelmet.

Röviden: rendeztessék a’ postarendszer, mint a’sajtó- 
szabadság universalis hatásának sine qua nonja ’s mivel e’ 
munkások egyéb miatt rögtön el nem intézhető , a’ mostani 
törvényhozás csak ideiglenes megszüntetését vagy csökken
tését mondaná Id’s a’ felelős kormány utasittatnék e’kérdés
ben kész törvényjavaslattal tisztelni meg az öszszes nemzeti

gyűlést.— így leend sajtószabadságunk nem félig, hanem e- 
gészen.—

Tagadhatlan, hogy végre hanyatló törvényhozásunk
nak teljes eloszlása előtt elóintézkednie kell mindazon fő i- 
génypontokról, mik a’ népkedély ingerült állapotának meg
nyugtatására elkerülhellenül szükségesek. Ez egyik föladata 
törvényhozásunknak ’s a’törvényhozás e’ föladatát meg is ér
tette. A’ törvényhozás ’s a1 nemzet minden rendű és rangú 
osztálya rég sürgeti már a’ sóár csökkentését; ezt a’ mate
riális érdekek épen úgy kívánják, minta’ postabér-csökken- 
tést a’ szellemiek. E’ kivánatot nem lehet izgékony állapo
tunkban ügy elembe nem venni, ’s a’ fölösleg áremelést meg
szüntetni’s minthogy oka rég megszűnt, megkell szűnni az 
okozatnak is. Egyszersmind a’ bukott kormány számadásra 
lenne vonandó a’ fillérekért, miket az ország isméretlen ezé- 
lokra olly sokáig áldozott.

Ezt főleg a’ szegény népnek még szegényebb zsebe 
kívánja. Bűnt követ az el, ki füleit az általányos kérelem előtt 
bedugja.

Végre az 5dik pontot szándékosan hagyámutólsó ész
revételnek, ’s ezt azért tevém, mert ellene megjegyzés csak 
az lehet, hogy már ezelőtt félszázaddal nem bírhattunk nem
zetőrséget organisálni. Igen! A’ szent igazság és elvek táma
sza ezen őrségben vagyon, ’s azért miután annak lehető mi
előbbi rendezendését az országos rendek is kimondák, ’s igy 
a’ nép akaratának nagyszerű cselekvényét sanctionálták —  
legfőbb kötelességüket teljesítik minden hatóság polgárai, 
hatüstint a’ nemzetőrség rendezése ’s alakításához fognak, 
íme Pesten a’ sajtószabadságnak alig 8ik napját éljük, ’s már 
is közel 5000  nemzetőr léptethető egyetlen parancsszóra ki 
ha kell,rövid beszoktatás után,a’ csatasíkra is. Ezek mind ka
tonák, a’ haza,a’ nemzet katonáji,ezek eleven typusza a’nagy- 
koruságnak,mellynek biztositó oklevelét az idő és saját nem 
szunnyadó erőn* irta alá. Erre számíthatunk éjjel és nappal, 
egészségben ’s jó és rósz időben; ők a’ miéink szívvel vér
rel lélekkel, kiket nem napi zsold ösztönöz a’ legszebb köte
lesség teljesítésére, hanem édes övéik: apáik, anyjaik, höl
gyeik,gyermekeik,testvéreik,rokonaik, családi tűzhelyeik, ’s 
házi szent isteneik, a’ szabadság lángérzete, a’ haza üdvözí
tő szeretete, az önlagadás ereje, a’ lemondás dicsősége, a’ 
lélek nagysága és számos több olly benső sajátságaikét em
berben— • géppé törpitett teremlvényben a’ napi zsold nem 
ébreszthet. —  A’ francziát kijátszta kormánya, megszegte a’ 
szerződést, mellyet a’ júliusi napok vére szentesített — ez 
jogtalanság volt;a’ nép önérzésre ébredt, fellázadt, reformot 
kiáltott’s nem hallgattak rá. Torlaszokat em elt, szétverték; 
tán nevelték is.És fölkel a’nemzeti ő rsereg ,’shallván, hogy 
vészben forog a’ haza; fegyvert fog , ’s csak háromszázan 
egy tömegben azt kiáltják é l j e n  a’ r e f o r m ! és a’ dolog- 
mindjárt fordult, a’ kormány megbukott, a’ trón ledőlt. Egész 
Német- és felső Olaszország alkotványt kap;Bécs felelős mi
nisztériummal sajtószabadságot ví ki’s Magyarországa’felelős 
kormány kikiáltása előtt a’ sajtószabadságot jogaiba állítja.

Ezt mind a’ nemzetőrség eszközlé. Polgári bűn lenne 
tehát megalakításával késedelmezni ’s várni formulázandó 
törvényezikkelyre; midőn az elv kivan már mondva ’s léte
sítve is. A’ pesti nemzeti őrségen az országos küldöttség f. 
hó I9én ünnepélyes szemlét ta rto tt’s helyeslé re n d sz e re 
sét; egyébkint is a’ már fenálló osztályokat könnyű leend a’ 
szabályokhoz idomitni; ez nem leend nagysándori csomó. —  
Megalakítás a’ fő dolog.

De hazánk polgári közt, istennek hála, több a’ lelkes, 
mint a’ gyáva; ’s most már nem is halálos vétek a’ vélemény 
szabad kimondása. Ezen lelkesek megértendik hivatásukat a’ 
Kárpátok és Adria közt és túl a’ Királyhágón ’s ekkor —  én 
hiszem —  rövid harmincz napos időköz alatt legalább 100 
ezer nemzetőr álland csatakészen élni, halni égve a’ hazáért, 
királyért, alkotványért.

Melly nemzetnek több száz ezer fegyverese van házi 
kertjéből minden perezben fordítható a’ haza szolgálatára ’s 
védelmére, az orsz. nemzet nagy, erős, dicső és halhatatlan; 
az ne féljen az idők zivatarától, mert jőjön bár a’ vész éjszak
ról vagy keletről —  ő mentve lesz.

Tisztelettel maradtam Pesten martius 22kén 1848b. 
K i r á l y i  Pál nemzetőr.

P e s t ,  martius 21 kén.
A’ megyének öszszes közönsége ma tartá rendes köz

gyűléséi; mellyben a’ népelem egyenes befolyásának a’ nem 
rendek is — ősi óhajtásuk nyomán— megnyiták ajtaikat, ’s 
a’ zöld asztalnáli megjelenhetés mindenkinek bevallott joga. 
Ezen már többé nem hallgatóság,hanem határozó elem jelen -
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létében felolvastatott nádor-főispán ő fenségének levele, i 
mellyben a’felelős kormánynak ő fels.általimegadatásáról tu- 
dósittatunk, ’s ennek nyomán első felelős miniszternek gr. 
B a t t h y á n y i  Lajosnak a’ törvényhatóságokhoz intézett első 
körlevele is. Ezen levelek folytán N y á r y Pál mint a’ törvény- 
hatóság alelnöke előterjeszté a’ végzeményeket, miket e’le
vél kelte előtt és után a’ közrend fentartása érdekében czél— 
szerűnek látott ő és a’kisgyülés tenni. Utána Kacskovics La
jos pestvárosi főjegyző az öszszes városi lakosság nevében 
üdvözlé a’ megye közönségét ’s köszönetét mondott a’m ar- 
tius I5kei események vezetőinek, a’ lelkes fiatalság és bizo- 
dalom embereinek. Gyű rk ov i c s  szintezen értelemben nyi
latkozott.

A’ körülmények mostani állapotához mérten P a t a y  
József rövid de velős bevezetés után köv. indítványokat tőn:
a) Ha az országgyűlés két hétnél tovább tartana, Pestre tele
pedjék át. b) A’ magyar katonaság külföldről a’ hazába hi
vandó viszsza. c) A’ megbukott viszonyok közt megállapított 
közkeresetek szüntessenek meg. d) Magyarország ismérje el
a’ franczia köztársaságot.e) A’moszka propagandának eleje 
vétessék,’s részesei hazaárulóknak nyilványittassanak. f)Pest- 
megye követei az előbbi kormány ellenében tett hivatal nem 
vállalási esküjök alól mentessenek föl g) végre hogya’ nádor 
és miniszterelnök személye iránt bizalom szavaztassék.

Ezen pontokhoz E g r e s s y S .  még kimondatni akarta, 
hogyPestre jővén az országgyűlés az maradjon együtt mind 
addig,migazujválasztások megtörténnek; és I r i n y i  Józs. 
kimondandónakjavaslá Magyarországnak mind bel- mind kül
politikájára nézve Ausztriátóli függetlenittetését. B e s z e J. 
a’ figyelmet a’ nemzetőrségi eszmére vezetvén, ennek alakítá
sát kissebb községeknél is eszközlendőnek véleményzé ; és 
H a l á s z  Boldizsár központi és vidéki csendbiztositó választ- 
ványok felállíttatását javasiá.

Ezen indítványok elnökileg határzattá mondatván ki ez 
által úgyszólván a’ kiváltságos Pestvármegye megszűnt ’s 
Nyáry Pál kijelentése szerint —  van helyette ős népgyülés,és 
a’ végrehajtás élén egy állandó választvány, melly a’felsőbb- 
ségnek, miként neki a’ vidéki választványok — felelős; —  
egyszersmind határozatott: kerestessék meg a’ miniszter, 
hogy az idegen színek és jelek az egész országban mielőbb 
nemzetiekkel váltassanak fel; az eddigi czimek megszünnek;’s 
az egyszerű u r szó léptetik életbe, mint m i n i s z t e r e l n ö k  
u r ’stb,A’felség és uralkodó családja mindazáltal eddigi czi- 
möket megtartandják.

P e s t  m e g y é n e k  1848ki martius 21 én tartott köz
gyűlésében hozott h a t á r o z a t :  Pestmegye közönsége 
az alkotványos élet ’s abból kifolyó szabadság kifejlése, ’s az 
országnak mind szellemi, mind anyagi érdekekbeni hátrama
radása fő akadálya és okául egy részről az eddig nem létezett 
független felelős minisztérium hiányáttekintvén, másrészről 
pedig az országgyűléseknek fenállt ’s eddig nem képviseleti 
alapra fektetett szerkezetét tartván; midőn a’ közelebbi ese
mények folytán látja, hogy az ország ügyeinek független kor
mányzására felelős minisztérium alakítása rendeltetett, és mi
dőn a’ követi kar nyilatkozatából arról is tudomással bir,mi
szerint az együtt ülő országgyűlés a’ törvényhozó hatalom
nak képviseleti alapra fektetését azonnal elintézendő kérdé
sül tűzte kűa’honfelvirágzására ápolt reményeit a’ teljesedés 
pillanatához érni,örömmel tapasztalja.

Pestmegye közönsége illy érzelemben polgári köszö
netét és bizalmat szavaz nádorispán ő cs. kir. főherczegsé- 
gének a’ főleg erélyes közbevetése által kivívott nagyszerű 
eredvényekért. —  Bizalmat szavaz továbbá a’ már létező fe
lelős gróf miniszter-elnök urnák,—  ’s annak ismért alkolvá- 
nyos elvei által előidézett ezen polgári bizalomban remény- 
teljes várakozást táplál az iránt,hogy nemcsak az ország bel— 
igazgatására nézve járand el a’ közjó érdekében, hanem a’ 
külügyekre vonatkozókban isaként intézendi működését,mi
kép azt a’ nemzet becsülete, ’s a’ már Európa szerte diadal
maskodó elvek szentsége, és nemzetek szabadságának szent 
ügye kívánja. —  E’ megye közönsége reményt táplál ezek 
folytán ahoz, hogy az uj felelős minisztérium az ország füg
getlenségét minden más országokkali viszonyokban, •—  ’s 
minden az eddigi kormány által a’ n e m z e t befolyásán kí
vül tett kötések ellen teljesen biztositandja és fentartandja, 
—  a’ franczia n e m z e t n e k  kivivolt uj kormány-rendszerét 
törvényesnek ismérendi, és bármelly n e m z e t  által ön
jogi megszerzésére és biztosítására teendő törekvéseket dur
va erővel akadályozni nem engedendi, legkevésbbé enge- 
dendipedig, hogya’ magyar katonaság —  m ellyrea’ jelen 
bel körülmények közt a’ nemzetnek szüksége van , ’s melly 
ennélfogva mielőbb hazahozandó—  más tartományok kiví
vandó szabadságának elnyomására alacsony eszközül hasz
náltassák. —

Pestmegye közönsége bizalmat szavaz még az ország- 
gyűlési alsó táblának, ’s igy saját követeinek is, ’s e’ bizalom 
alapján felfogva a’ jelen rendkívüli körülményeknek rendkí
vüli intézkedéseket igénylő helyzetét, követeit felhatalmazza,

hogya’kifejlődhető ’s előre nem is látható körülmények közt 
ismert, és elég kezességet nyújtó elveik ’s jellem-szilárdsá
guk és belátásuk szerint működjenek, ’s innen a’ teendők
re nézve ezentúl részletes utasítást ne v á r j a n a k . — És  
m i n t h o g y  a’ f e l e l ő s  m i n i s z t é r i u m  
felállításával az eddigi nemzet ellenies kormány teljesen meg
szüntetett,’s a’ helyett egy önálló nemzeti kormányzás: rend
szer alakíttatván,ezazalkotványos élet kifejlődése ellenségéül 
nem tartathatik: a’ megye közönsége kijelenti: mikép köve
teit az országgyűlésre történt küldetésük alkalmakor az ez e- 
lőtt fen állottkormány irányában tett eskü által kötelezettek
nek, egyáltalán nem tarthatja, ’s azért őket esküjök alól a’ fe
lelős minisztérium kormányzása irányában teljesen és vég
kép fölmenti ’s ez iránt őket értesitletni rendeli.—

Egyébiránt az ez alkalommal fölmerült tanácskozások 
folytán következő megállapodások történtek: 1) Az orszá
gosanelfogadott képviselet alapján , a’ megye teremében a’ 
megyének minden lakosa tanácskozási és szavazati joggal 
bir. 2 ) A’ nemzeti őrségnek felszólítás és szabad hozzájáru
lás utján az egész megyében azonnali felállítása rendeltetik. 
—  3 )E ’ nemzetőrségnek alakítása és rendezése, nemkülön
ben a’ törvényes rend és csendföntartására ügyeléssel Nyá
ry Pál rendes elnöklete és Patay József,Klauzál Gábor alel— 
nöklete alatt Ágoston J. Appel J. Bakos Ambrus, Bállá End
re, Beniczky Ödön, Borsodi Endre, Csengery Antal, Csizma
dia Mihály, Degre Alajos,DerraAnasztáz, Egressy Sámuel, 
Ensel Sándor,b.Eötvös Jósefi Farkas János, Fejes János,Fé- 
nyes Elek, Grósz őrnagy, Gyurkovics Máté, Hajni < Pál, Hajos 
Sándor, Halász Boldizsár, Jankovics György, JókayMóricz, II- 
key Sándor, Irinyi József, Kecse Péter, Kendelényi Károly, 
Kacskovics Lajos, b. Kemény Zsigmond,Ko!eda András, Ka- 
szelik András, Kiss László, Nádasi István, Nagy Lajos, Pod- 
maniczky Annin,Pergel Ferencz, Petőü Sándor, Rottenbil- 
ler Leopold, Tanárky Gedeon, Tóth Gáspár, Valero Antal, 
Valheim János, Vahot Imre,Vörösmarty Mihály honpolgárok 
azon hozzáadással bízatnak meg,hogy mennyiben a’ körül
mények a’tagok szaporítását igényelnék,azt önmagok eszkö- 
zöljék.4) A’ hon fővárosában lefolyt események’s a’ létező 
jelen állapot is a’ nemzetőrség felfegyverzését tevén kívá
natossá: gróf miniszterelnök ur fölszólítandó az országbani 
fegyvertárak megnyittatására,’s a’ fegyvereknek a’ hatósá
gilag működendő választvány felelőssége és kezelése alá a- 
datására. 5 ) Az említett események és állapot az együtt ülő 
országgyűlésnek Pestre áttételét is sürgetőleg kívánván, gróf 
miniszterelnök ur arra is fölszólítandó, hogy mennyiben a’ 
törvényhozás által tárgyalásul kitűzött pontoknak törvénye- 
sitése legfeljebb 14 napon túl haladna, a’ törvényhozás át
tétele azonnal eszközöltessék. 6) Gr. miniszter-elnök ur még 
arra is fölszólítandó, miszerint a’ középületeknél eddig az or
szág függetlenségének és nemzetiségének lealacsonyító 
gúnyául alkalmazott ausztriai színeknek és császári jelek
nek az ország három színével és czimerével fölcseréltetése 
eszközöltessék, fölszólítandó. 7 ) Hogy az alkotványos sza
badság korláti közt némelly megyékben történt eljárásokért 
kereset alá fogott honfiak a’ vádkereset alól fölmentesse
nek. 8 ) A’ hatóságok és hivatalnokok irányában eddig hasz
nált hosszú czimezések’s megszólítások megszüntetnek ’s e- 
zentul a’ hatóságoknak és hivatalnokoknak a’ legrövidebb 
polgári és hivatali czimezés és megszólítás adassék. —  
A’ kir. ház tagjainak fenálló czime és megszólításának alakja 
azonban épségben hagyatik. —  Végre 9) E’ határozat hír
lapok utján közönségesittelni határoztatott,—

-Jegyzetté B al la  Endre, főjegyző.

Hétfőn mart. 20án a’ magyar tudom, academia tartá 
rendkívüli kisgyülését nyilványosan számos hallgatóság je 
lenlétében. A’reform, és változtatások rögtönző napjait élvén, 
azacademiárais rákerül t  a’sor zárkozott köréből kilépni a’ 
nyilványosság terére. Reform mellett nyilatkoztak tehát tudós 
polgártársaink is; a’ levelező tagok* a’ választások, és szava
zatokba egyenes befolyást nyertek. Nemzeli zászló fog az aca- 
demiaiterem egyik ablakábólkifüggeszietni b o r ú r a  d e r ű  
czimü fölirattal. E’ gyűlés részleteiről lapunk külön czikke 
szóland. —

A’ m. academia, mart. 20án tartott rendkívüli üléséből 
az országos legújabb változásokra vonatkozólag, következő 
hálaföliratokat intézett Ó Felségéhez, a’ fens. Nádorhoz, a’ 
miniszter-elnökhöz és az országgyűléshez :

I. Felséges U r! A’ magy. academia, mint a’ magyar 
tudományos értelmiség egyik képviselője, elutasithatlan er
kölcsi parancsnak engedelmeskedik, midőn azon atyai ado
mányért, mellyel a’ magyar nemzetet legújabban boldogíta
ni méltóztatolt, legforróbb hálafejezésót Felséged kir. trón
jánál leteszi.

A’ magyar szív több nagy király emlékezetét őrizte 
meg. De birodalmunk első rendezője után Felségednek volt 
a’ legmagasztosabb hivatás fentartva: hogy miután már e - 
lébb a’ nemzetiségei ősi jogaiba beiktató,most az alkotványt

melly eddig csak e§7 töredéké volt, a’ nagy egésznek is, vá- 
lamennyi millióira kiterjeszsze, ellenséges érdekű osztályok 
^s népek aggregátumából érdekek és jogok egyenlősége ál
tal egybeforrasztott egy  n a g y  nemzetet alkosson; ennek 
valóságos nemzeti és független kormányt adjon; az eszmének 
pedig, isten e’ legmagasabb adományának,százados bilincse
it öszszetörje. Mert Felséged érezte ,hogy nincsen szebb és 
dicsőbb sors: m in t egg erős, független  és szabad nem zet 
im ádott k irá ly á n a k  lenni, kin ek  védet, a' szabad  férfiú  
bizodalm a, há lá ja , sieretete, erősebbek a világ m inden  
fegyverénél. És igy midőn Felséged a’ nagy szót kjmondá, 
a’ magyar nemzetnek második megalapítója ’s ezzel nemcsak 
leg dicsőbb de legszeretettebb kirá lya  is lett..

Fogadja Felséged a’ magy. academia hálájának e’ leg
forróbb adóját; fogadja azt nemcsak a’ szabadságért, mellyel 
e nem zetet v jé le tre  szólította; hanem azon bizodalomértis, 
mellyel h a zá n k  legelső f á t  sa já t hatalm ával felruházni; 
és azon becses ajándékért, melly szerint a független m a 
g y a r  ko rm á n y  élére d  nem zet fé r fá t  á llítani atyai kész
séggel méltóztatott.

Felséged és a’ nemzet közt nincs többé választó fal; ’s 
e’ nemzet példát fog adni a’ világnak, mint kell és lehet a’ 
függetlenséget hűséggel párositani. Isten tartsa Felségedet 
az emberi kor véghatáraig Pesten ’stb.

H.F e n s é g e s  Ü r! A’magy. európai státuséletének ez
redik évében, külön érdekű osztályok és népek aggregátu
mából e g y  nemzetté, és százados alárendelt,függő állásából 
kiemelve, független szabad országgá lett.

Fenséges Nádor! A’ magyar nemzet jól tudja, kinek kö
szöni e’ nagy müvet vég sikerében, ismeri a’ férfiút, ki ha
zája fölszabadításában kereste minden örömét ’s élte legfőbb 
dicsőségét,

Ha van igazságos intéző a’ föld felett, úgy Fenségednek 
véghetetlen boldognak kell lennie, neve pedig, m inte’ haza 
jótévőjeé, történetünk tábláiba örök betűkkel van bevésve.

Fenséged nagy emlékezetű Édes Atyja mennyei öröm
mel néz le elődei lakából, és szellemi ajkain e’ szók lebegnek: 
Ez az én igaz fiam, ki engem megdicsőit a’ hazában.

Fenséged gyémánt kapocs a’ nemzet és királya közt: 
mint illyen nem fogja engedni hogy a’ viszony, mellyet a’ sza
bad szív szeretete sző, valaha idegen kéz által fölbontassék.

Fenséged ótalma alatt a’ mag ki fog kelni, ’s hatalmas 
lombozatának árnyai alatt egyboldog nemzedék áldandjaFen- 
ségedetmég akkor is, midőn többé már nem leszünk.

Fogadja Fenséged az academiának, mint a’magyar tu
dományos értelmiség egyik képviselőjének öröm- és hála
kifejezését kegyesen. Az academia nem volna rendeltetésé
hez hű, ha e’ nagy perezben némán nézné az átalakulást,melly 
a’ szellemet eddigi nyűgeiből kiszabadítván, ezt is, magát is, 
igaz emberi méltóságába beiktatta.

Isten őrködjék Fenséged élte fölött ’s engedje meglát
nia a’gyümölcsöt mellynek fáját ültetni fenséges elszánás- 
sái segítette. Kelt Pesten, ’stb.

III. VI éltóságos gróf minister-elnök! Midőn nemzetünk 
élete hoszszú küzdések után ez uj phasisba lép e ; a’ magyar 
nemzeti Akadémia méltányolvae’ boldog fordulatnak a’szel
lemre viszszaható, éltető erejét: hazafiui kötelességének tart- 
jaMéltóságodhoz a’hála és bizodalom e’ néhány sorát intézni.

A’ hálának, Méltóságos gróf minister-elnök! Ön iránt, 
ki tanácscsal, munkával’s állandó kitöréssel hathatósan se
gítette ez uj kornak hazánkra derítését.

Bizodalmának! mert Méltóságod értelmi nagy előnyei, 
szilárd akarata és tiszta hazafisága biztos zálogai egy jobb 
kornak, mellyet Ön az uj, nemzeti kormány élén előteremteni 
kész is képes is.

0  szép időket éltünk mi, méltóságos gróf! de súlyosa
kat is! Ön felfogja a’ feladást, melly Méltóságodnak az újjá 
születés roppant munkája körül jutott, egész nagyságában és 
életfontosságában, de egész nehézségében is.

Méltóságod t. i. felelős e’ nemzet javáért, de viszont az 
utókornak felelős a’ nemzet is, mellynek szigorú kötelessége 
Önt képviselői által támogatni,hogy szerencsésen felépíthes
se az uj alkotványt, melly minden igazságos érdekek kíméleté
vel jótéteményeiben a’nemzet egészét fogja részeltetni ’s tá
mogatni a’ közvéleménynyel, hogy a’ rendet, békét, ’s ezek 
paizsa alatt a’ közfelvirágzást a’ haza minden lakóinak biz
tosíthassa.

És enge .íj e meg Méltóságod, hogy az akadémia e’ 
nagy műbeni fáradozásai között a’ tudomány és irodalom ü- 
gyére is kikérje éltető figyelmét. Az irodalom az, melly a’ múlt 
századot álmából fölkeltette, melly a’ nyelvet ’s vele a’ nem
zetiséget bizonyos haláltól ótta meg, melly az elméket e’nagy 
átalakulásra elkészítette ’s az irodalom van egy részt meg
hivatva, hogy e’ nagy nyereményeket szellemi hozzájárulásá
val békés fejlődésünkben előmozdítsa.

Az akadémia érzi, milly osztályrész jut neki e’ segély
munkában. Ahoz pedig mindenekelőtt jelen szűk állapotai
ból ki kell emeltetnie.
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De addig- is, mig e1 testület, saját igazgatósága utján 
részletesen terjeszthetné elő szükségeit és terveit, méltóztas- 
sék ez intézetnek tudományos ügyekben segéd munkálatát i- 
génybe venni: minden esetre pedig azon mély tisztelet kifeje
zését kegyesen fogadni, mellynek országos tanúiként e’ so
raink szolgáljanak. Kelt 1848 mart. 20. tartott rendkívüli a- 
kademiai ülésünkben ’sat.

IV. Atyjai a’ hazának! A’ magyar academia, mint egyik 
képviselője a’ magyar tudományos értelmiségnek, hazaűui 
kötelességét teljesiti, midőn a’ nemzet képviselői iránti hálá
ját a’ haza előtt kifejezni siet.

Meg van czáfolva telt által a’ rágalom szava, melly a’
m. országgyűlést egy töredék képviselőjének hirdetgelte : e’ 
perez óta be van Európa előtt bizonyítva, hogy az o r s z á g -  
g y ű l é s  név valóság, hogy a’ magyar rendek a’ haza ösz- 
szes kívánságainak kifejezői voltak.

Hálát, atyjai a’ hazának, azon nagylelkű és nagy böl- 
cseségü elszánásért, mellyel önök az alkalmat megérteni és 
a’ közboldogság részére kibányászni tudták és akarták.

Hála különösen azon férfiúnak, ki bátor volt önök köz 
érzésének szavakat adni, ’s oily lelkes szavakat, mellyek az 
álmot is folkelteni’s a’ fagyotfelolvasztani hatalmasak voltak.

Hála végre önök küldötteinek, kiknek olly magasztos 
bátorsággal ’s a’ legtisztább hazaüság erélyével a’ trón kö
rül fellornyositott akadályokat szerencsésen elmozdítani ’s a’ 
nemzetnek olly átalakulást biztosítani sikerült, miilyen vér 
nélkül kivíva még soha nem volt.

így éreznek a’ milliók, kik önök által nem többé e- 
gyedűl lakói, hanem polgárai is e’ hazának !

Engedjék meg önök Atyjai a’ hazának! hogy a’ közö
röm, hála és bizalom kifejezői közé vegyülhessen az acade
mia is, melly csak e’ percztől fogva leszen képes rendelteté
sét teljes erejéből valósítani. Kelt Pesten ’stb.

A’ szerbek szinte nem kívánván a’ közmozgalomból ki
maradni,de abba belé olvadni sem kívánván— nehéz zászló- 
jok alatt öszszecsoportozván e g y  d i s z m e n e t e t  r e n 
d e z t e k  a’ f ő b b  u t c z á k o n ,  de  é l t e t é s e i k v i s z -  
hangra’s tömegük szaporodásra nem igen talált. Ennek meg 
van egyszerű oka; mert a’ szerbek mint n e m z e t  akarják 
magokat bemutatni ’s mint nemzet Magyarország határin be
lül fronte arroganli jogokat követelnek, miket Szerbiában i- 
gen is joggal igényelhetnek, a’ hol szerb nemzetnek minden 
szabad ember által elismértetnek, de Magyarországban, hol 
csak egy nemzet van, ’s ez a’ magyar, melly férfias föllépé
sével minden néposzlályinak a’ martiusi napokban szabad
ságo t’s önállást vivőit ki— csupán itt lakó szerbek vagy rá -  
ezoknak neveztethetnek.Ezt űgyelembó'l nem kell vala tévesz
teniük akkor, midőn balga hevüktől tulragadtatva— a’szá- 
zad polgárisodó szellemével sokban ellenkező következő pe- 
titiót szerkesztettek: S z e r b  n e m z e t  k í v á n s á g a i .

1) A’ szerbek a’magyar nemzetiséget’s magyar nyelv 
diplomatikai méltóságát Magyarországban igenis elismerik: 
de viszont azt kívánják, hogy a’ szerb nemzetiség is ismér- 
tessék el ’s minden dolgaik és tanácskozásaikban nyelvök 
szabad használása törvényleg biztosíttassák. 2 ) Vallásunk 
függetlensége szabadsága ’s máshazai keresztyén vallások- 
kaliviszonos egyenlősége, szentegyház szabad rendezése és 
igazgatása, az egyházi nyelv biztosítása. 3 ) A’ megürült bá
csi püspökség hivatala még nemzeti congressus előtt töl
tessék be, jövendőben pedig a’ püspökségek az egyházi sza
bályokban meghatárzolt szünidőn túl megürülve ne marad- 
hassanak.4) Zárdáink birtokaikkal együtt törvénybe igtaltas- 
sanak’s elvett birtokaik adassanak viszsza. 5)Hogy mind el
ső mind fölebbviteli biróságu szent székekhez aránylagos 
számmal és szavazati joggal öszszes dolgainkban, világi e- 
gyedek is alkalmaztassanak. 6 ) A’ görög n. e. vallás bármilly 
vallási, kiváltképen pedig sz.Unio kicsapongásitólmenlve le
gyen, és a’ szentegyházak, mellyek igényvita alatt állnak, g.
n. e. híveknek adassanak viszsza. 7) Iskoláink és népnevelés 
független rendezése és igazgatása. 8) Nemzeti congressu- 
sunk évenkint tartassák. 9) Nemzeti congressusunk minthogy 
már el van határozva, késedelem nélkül öszszeülhessen, és 
abban világiak osztályábul száz, egyházüak közül huszonöt, 
határvidékből pedig ötven képviselő, és pedig ezen utób
biak közül húsz katonai, harmincz pedig polgári rendű egyed 
választassák. 10) Congressusban a’ tanácskozványok nyil- 
ványosan tartassanak. 11) Kérelemjog, miszerint nemzeti 
congressusbólbármillypetitio őfelsége ebbe terjesztethes
sék. 12) A’ nemzeti iskolák főfelügyelője és az úgynevezett 
nemzeti’s iskolai alapítványok felett őrködő segédek (assis- 
tentes) a’ nemzeti congressusban választassanak; öszszes 
nemzeti és Ausztriában létező alapitványink szabad rendsze
resítése, igazgatása és rendelkezése. 13) Érsekünknek ’s 
püspökeinknek országgyűlési szavazat és ülési jog méltósá
gaikhoz képest és hivataloskodási kor szerint a’ római kath. 
érsekek és püspökök közt adassékmeg. 14) 1792: lO.tcz. 
életbe léptessék’s a’ szerbek magasb törvény és közhatósá
gokban alkalmaztassanak. 15) A’ kikindai és tiszamelléki 
kerületek országgyűlésre követeket a’ t. kk, és rr. táblájá

hoz szavazattal küldhessenek. 16) A’ határőrség egyházi is
kolai, katonai és politikai tekintetben a’ szabadság és nem
zetiségünk alapján rendeztessék. 17) A’ g. n. e. vallás hívei 
az országos törvények és kiváltságaik értelme szerint a’ ró
mai kath. papság tizedétől szabadiitassanak föl. Királynak hű
séget. Hazának minden áldozatot. Magyarnak testvéri szere- 
tetet ! —

E’ pontok mellett néhány értelmező szó elkelne ’s már 
már azokhoz akartunk fogni, midőn a’ pesti római (oláh) aj
kú liatalság következő loyalis nyilatkozatát vettük, mi minden 
hozzászólást részünkről fölöslegesit: Azon kivánatok,mellyek 
nyomtatott ivekben a’ szerbek részérói 17 pontban köröz
tettek a’ Separatismus olly oldalát tüntetik élőnkbe, melly ál
tal midőn egy részről a’ most alaknló alkotványban uj statust 
akarnak képezni, másrészről a’ görög n. e. vallás ürügye a- 
latt a’ magyarok irányában mindig sympathiával visel
tető oláhokat háttérbe akarván szorítani,az ő romjaik fölött a- 
karják magok diadalát felemelni. Tisztelt magyar polgártár
sak! olvassátok el a’ nevezett pontokat’s győződjetek meg ar
ról, hogy a’ szerb népfaj még akkor sem tud megelégedni a’ 
neki nyújtott kedvezésekkel, midőn a’ dicső magyar nemzet a’ 
szabadság és egyenlőség zászlóját kitűzvén őt is ezek üdvös 
malasztiban részesíti. Nehogy ezáltal félreértések történje
nek, és igy az oláhok is, kiket a’ szerbek eddig vallási tekin
tetben elnyomtak ’s rajtok ezentúl is zsarnokoskodni kíván
nak, akaratjok ellen is a’ szerbekkel amalgamizálva kép- 
zeltessenek: ezennel ünnepélyesen nyilatkoztatjuk, hogy az o- 
láh népcsalád, valamint a’ magyarnemzettel bejövetelük óta 
békében és háborúban egyiránt tűrt és szenvedett, ugyjelen- 
leg tökéletes megnyugtatását helyzi abban, miszerint az al- 
kotványosság védpaizsaalatt majd 2 millióramenő száma i-  
génybe vétetvén, a’ szerbek minden fondorkodási által nem 
fognak olly álláspontra juttatni, mellyben sok év boszontása- 
it * ) és a’ szerbektől kiállott elnyomatásait kénytelen legyen 
megboszulni. Megérkezett azalkotványosság es szabadság a- 
ranykora, és az oláh népcsalád a’ magyarral kezet fogva tel
jes reményét abban helyzi, hogy az uj magyar minisztérium 
meg fogja szabadítani ezen régi hős népcsaládot a’szerb nép 
hatalma ’s befolyása alól’s a’ nevelés terjesztése által fog köz
tük támasztani Hunyadiakat és Mátyásokat. Éljen a’ király.Él
jen azuj minisztérium, éljen a’ szabadság és egyenlőség! Kelt 
Pesten, a’sajtószabadság nyolezadik napján.

Nemzetőrségi sergeink még folyvást rendeztelnek, e- 
gyébiránt8nap óta sárban, esőben katonai kitartással min
denrendőri szolgálatot a’ város Öt részében éjjel és nappa 
szakadatlanul ők teljesitnek ’s habár e’ szolgálat nincs minden 
öntagadáson alul,az enthusiasmus, mellyel ezm szép eszme 
fensége fölkaroltatott, még sem csökken, sőt öregbül. Ósz fér
fiak Íratják magukat a’ dandárokba ’s nem szünőleg teljesitik 
mindazon kötelességeket, miket az önkéntes aláírás ésa’zász- 
lórai eskü által elvállaltak. És e’ szép tapasztalat feljogosít 
rendithetlenül hinnünk, hogy a’ nemzetőrségi rendszer,csak 
a’ nemzet életével enyészendik el, ’s hogy eként fő gondja és 
ereje leend a’ léteit megörökíteni.

Költőink sem hagyák e’ magasztos pillanatokban lantja- 
kat szegen függni. Ga r a y  János fölmutatá a’ s z a b a d s á 
g o t  mint sírásót,’s lélekfenséget ihló szavaival a’ nemzető
rök keblébe ülteté azt át elfelejthetlenül. Tá ncs i c s Mi há l y  
is közié a’ kiszabadított polgárnak börtönben irt énekét ki- 
szabadittatása emlékeül.Szerezzétek meg,olvassátok el,és az
után gondolkodjatok. Mindkét költemény kapható a’ Beimel- 
féle nyomdában.— Egy harmadikban a’ szabadság mint kí
sértet ecseteltetik, szép remeklése a’ költői képzeletnek.

Városunk csendes, csupán a’ nemzetőrségi dandárok 
czirkálásai mutatnak a’ megélt nagyszerű mozgalmakra. —  
Fegyvert várunk, mert nemzetőrség fölfegyverzés nélkül ne
hezen létesíthető eszme. K. P.

Ez átalakítási mozgalomhoz csatlakozott azonnal Sz.fe
jérvár a’köv. levél szerint:Székes-Fejérvár martius 17én. A’ 
fővárosi mozgalmak csak hamar utánzásra találtak városunk
ban. Tegnap mart. 16án délutáni három órakor tartatott vá
rosi közgyűlésben hirdettetett ki a’ követeknek sebes postán 
megküldött eseménydus elentése; este a’ városi tánezterem- 
ben reformlakoma rendezteleü, és a’ lakomán megjelent szá
mos polgár és megyei tisztviselők lelkesedve britének poha
rakat a’ haza jobbaiért! Ma viradóraminden negyedik házra 
ragasztanak fel nagy ivekre nyomva a’ magyar nemzetnek 
12 pontban előadott kivánatai. Nyolcz órakor ismét a’ váro
si tánezteremben volt az öszszejövetel, olvastattak ’s öröm
mel üdvözölteltek a’ magyar szabad sajtó első gyümölcseűPe- 
tőü nemzeti dala, és a’ hírlapok mellett megjelent pesti e - 
seményekettárgyazó választványi jelentés. Közös és leírhat— 
lan nagy volta’ lelkesedés! Általányosan szeretett megyei fő- 
szolgabiránk Szluha Benedek választatott a’ közgyűlésre szó
noknak. Ezek után a’ városházhoz vonult a’ menet. Az udva
ron 3 ezer egyed jelenlétében tartott népgyülésben, mellyre

*) Itt nyomtatási hibából értelemzavar van a’ szerkezetben
Szerk.

a’ városi tanács minden tagjai megjelentek, 1 Ör is felolyastat- 
tak a’ követek remek jelentései ’s a’ választványnak ezekre 
tervezett legszabadabb elvű utasítási javaslata , a’ tervezett 
javaslat a’ nép által elfogadtatott. A’ nép embere Szluha Be
nedek jeles beszéddel kisért indítványára az isméretes 12 pont 
elfogadtatott. A’ személy-’s vagyonbátorság biztosítása vé
gett a’ polg. őrsereg rögtöni fölfegyverkeztetése úgy szinte 
annak szaporítása elrendeltetett. A’ sajtó szabadnak nyilat
koztatott, a’ szabad szellemű követjelentés úgy szinte Petőfi 
dalának több ezer példányban leendő minélelubbi kinyoma- 
tása elhatároztatott; a’ város kapitányának kötelességévé 
teszik Fejérvár lakosi, miszerint az itteni censorral tudassa, 
hogy az átkozott szellemű censura megfojtatott ’s igy hiva
tala megszűnt; a’ városháznál nemzeti lobogó fog kitüzetni; 
a’követeknek adandó utasítás a’ város öszszes polgársága, a’ 
nép nevében fog tétetni,a’tanácsnak megparancsoltatott,hogy 
országgy. utasításadásra ezután ne csak a’ hatvanosakatha- 
nemFejérvár minden lakóit hijam eg.—  A’szükségesek esz
közlése végett a’ népgyülés választványi választolt. Ezen a’ 
nép által hozott határozatok legnagyobb lélkesedéssel min
denzavar, erőszak és gúny nélkül jöttek létre. A’ király, a’ 
nádor, Kossuth és több hazafi név említésekor égig harsogó 
éljenekkel üdvözöltettek. — Fejérvár lakosit méltán fogadhat
ja Pest polgársága testvérének, mert kivittük mi is mind azt 
békésén,mit Bécs polgárai kivívni csak vérrel tudtak! Hiszszük 
lelkünk egész mélyéből, hogy valahára feltűnt az alkolványos- 
ságvalósága,mit eddig szegény hazánk csak névbül ismert! 
’s névben b ir t—  és mire a’szabad magyarnemzet nemcsak 
eléggé érett, de egyszersmind érdemes és most Szluha Be
nedek jeles végszavaival végzem én is tudósításomat: és most, 
midőn a’ rajtunk, hazánkon és sok millión zsarnokoskodott 
kényur földönfutóvá lett, mi szabadok vagyunk. r. 1.

Ugyszinte Pécs is köv. sorok szerint: P écs, mart. 18kán. 
Becses lapjaival ma érkezett budapesti események felőli pro- 
grammnálunk is, mint a’ haza javáért buzgó hazafiaknál szívből 
rég óhajtott vágyak teljesültéből eredt intézkedéseket igényelt; 
18kán délutáni 4 órára a’polgárság kívánsága folytán tanácsi 
ülés volt bejelentve, hová azonban, nyílt ajtóknál tartatván ez, 
számos választó polgár és városi lakos jelent meg. Ez alkalom
mal városi főbíró Pintér Mihály ur e’ mai ünnepélyes öszszejö
vetel czélját előterjesztvén, határoztatott: T) kihirdettetetta’ Je
lenkorhoz csatolt, ’s Pestvárosilag elfogadott programúiban lé
vő 12 pontból álló óhajtás. 2) A’ nemzeti zászló kitiizetetta’vá- 
rosház tornyára ünnepélyesen választvány által. 3) Közgyűlés 
mart. 19re reggeli 10 órára vanhalározva, hol a’programm töb
bi pontjai tárgyaltatni fognak. 4) Noha már tanácsilag sebes 
postán a’ főhely ezüst pénz-küldés végett megkéretett, most az 
iránt lesz fölhívandó, hogy ezentúl a’ sóhivataloknál levő ezüst 
pénz fölküldetését ne kívánja. 5) A' közbátorság föntartása vé
gett a’ nemzeti őrségfölügyelésre’s éberségre, a’ kapitányi hi- 
vatalpedig fölvigyázásra utasittatnak, 6)A’ közönség megnyug
tatása végett mai gyűlés czélja kinyomatni ’s a’ lakosság közt 
kiosztatni fog: kifejeztetett gyűlés folyta alatt, hogy Pécs város 
koronás fejdelme iránt tántorithatlanulhiv ’s fejdelmeért honá
ért és alkotványaért vérét, életét ’s vagyonát föláldozni kész; 
szintúgy a’ közbátorságot miuden módon föntartani legfőbb föl
adatának tartja. —Sietek e’ körülményt, mivel a’ posta indul, a’ 
tanácsülésből megírni,mellyben több kormányhivatalbeli is részt 
von.—A’ nemzeti kokárdát mindenki föltüzte. Nemzeti lobogó 
nemcsak a’ városháznál hanem a’ város beltemplomában is ki 
van tűzve. — A’ pesti programúihoz csatlakoztak még Kecs
kemét, Kun-sz.Miklós , Szarvas, Miskolcz és Temesvár.

G y ő r martius 16. Le a’ kalapokkal! szabadságot ének
lek! Olly napokat élünk, hogy a’ ki csak 24 óráig elaludná az 
eseményeket, felébredve nemtudná:józan é vagy részeg? Mióta 
Páris kitűzte a’ népszabadság zászlóját, diadalának hire Euro
pa öszszes népeinek szivvérét felforralá. Hol az ember, ki Fran- 
cziaország győzelme felelt nem érezé szivdobbanását gyorsul
ni , és leend é, ki tagadni merné: hogy a’ honfi vér,melly Pá
rizsban piroslott ’s a’ tűzláng melly Párizsban felcsapongctt, 
nem volt a’ szabadság legszebb hajnala! Bízzál az Istenség ve
zető kezében!... Nemzetek Istene! eljött a’ te országod, mellyel 
igazságért megfeszített nagy fiad által kimutatás — a’ polgári 
egyenlőség, a’jog, a’ szabadság országa. Szenteltessék a’ te 
neved!—Ha ez Írószert szivembe márthatnám, hogy felszökellő 
véremmel fessem a’ népszabadság hajnalát, mi csekély értékű 
mázolás leendne az, a’valóság irányában! Dolgoktörtentek, mi
ket nem egyes ember szava, hanem százezreknek egyhangú föl- 
rivalgása, vagy az elcsattant villám reszkettető dörgése festhet 
csak méltó szóval Igenis barátim!Párizsbólhozzánk is elhatotta’ 
népszabadság hajnala. Elhozá München, tovább adá Bécs ’s 
felkarold Pozsonyban a’magyar országgyűlés. Tegnap délután 
hozák barátink Pozsonybul a’ hirt, hogy a’ magyar országgyű
lés egyhangúlag megegyezett abban, hogy legyen szabad saj
tó, hogy legyen népképviselet, hogy legyen közös teherviselés, 
hogy legyen nemzetőrség, hogy legyen esküttszék, hogy legyen 
nyilványosság, hogy legyen felelős magyar minisztérium, hogy 
legyen városok fölszabadulasa, hogy legyen örökváltsági Lu
kács Sándor barátunk, a’ lángkeblü szónok, a’ nagy téren ösz- 
szegyülekezett közönséget tudósitá az eseményekről. Egy pil
lanat ’s a’ város minden részein örömkiáltások nyilványiták az 
érzelmeket—ismét egy pillanat ’s mindenki nemzeti szalagot 
tűzött mellére, hogy mutassa érzetét,’s a’ harmadik pillanat ez- 
renkint egyesité e’ város mindenrendü lakosit a’ főtéren- Lukács 
Sándor az ifjúság vállaira emeltetve tolmácslá az eseményeket 
megjegyezvén, hogy a’ magyar országgyűlés, a’ nádor, István 
fhg vezérlete alah küldöttséget bocsátottBécsbe, hogy határo
zatára királyi jóváhagyást eszközöljön, ’s neinis lehet kételked
ni, hogy a’ magyar király, midőn saját szive sugallatát ’s nem 
irigy tanácsosok szavát követi, az ország boldogságát megadni 
kész leend. Rivalgó „éljenek“ reszketteték a’ léget ’s harsány
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dalra nyíltak az ajkak:
Hazádnak rendületlenül 
Légy Inve óh magyar!

a’ dalt ismét éljenzés követé. E’ közben est lón , ’s mit szólsz 
oh édes hazám e’ lelkesedésre?—egy pillanat alatt az egész vá
ros minden ablaka kivilágítva tündérfényben ragyogott; ’s hogy 
a’ polgári ünnep teljes legyen, 8 órakor az ifjúság, a’ polgári 
őrseregek tagjai díszruhában, a’jelenlevő megyei tisztviselők, 
városi hivatalnokok ’s minden rendű nép egyesülten mintegy 
10 ezer számmal egybegyiilvén, közel ezer fáklya lobogása mel
lett a’polgári őrsereg zenekarával együtt Rákóczy ’s Hunyady 
indulók zengésével, ’s majd fölváltva Kölcsey hymnuszának ’s 
Vörösmarty szózatának éneklésével bejárák a’város minden ré
sz eit, mindenütt az öröm ’s egyesülés csalhatatlan jeleivel talál
kozva. Este tiz óráig tartott a’menet’s ismét a’ főtéren megál
lapodván Lukács Sándor üdvözlő szózatot intézett az egész kö
zönséghez ’s felhivá a’ népet,hogy a’ szabadság legerősb bizto
sítékát a’ rendet föntartani igyekezzék. A’ fáklyák kioltattak ’s a’ 
közönség legnagyobb rendben csak lelkesedésének kitörő hang
jait hallatva békésén távozott, ’s késő éjig lehetett hallani a’dalt: 

a’ legelső magyar ember a’ király, 
érte minden honfi karja készen áll, 
lelje népe boldogságán örömét, 
hír szerencse koszoruzza szent fejét.

így ünnepeltük népszabadságunk hajnalát!
OR S Z ÁG G Y Ű L É S .

Jelentése ő cs. kir.fó'berczegségének az ország nádo
rának azon orsz. küldöttség eljárásáról, melly az országgyű
lési teendők iránt kelt alázatos fölirástő felségéhez fölvitte, 
—-Mltgos főrendek,t. KK. és RRdek! Jelentést kívánok tenni 
azon küldöttség eljárásáról, melly az országgyűlési teendők 
iránt kelt alázatos föliratot, őfelségének legmagasabb színe 
ebbe terjessze.— A’ küldöttség f. hó 15én Bécsben egybe- 
gyülvén, másnap déltájban ő felségénél a’ királynál udvarolt’s 
ez alkalommal én az említett föliratot, mint az országos kül
döttségnek vezére, ő felségének átnyújtottam, köv. szavak kí
séretében: „Fels, császár és ap. király! legkegyelmesb urunk! 
MagyarországKaraiésRendei azokra nézve, miket legújabb 
időkben kifejlett események következtiben fels.iránti hűségük, 
az öszszes birodalom iránti törvényes viszonyaik ’s a’ haza 
iránti kötelességük igényel, a’ nemzet közkivánatit azon alá
zatos fölirásba foglalták, mellyet küldetésünknél fogva felsé
gednek ezennel mély tisztelettel bemutatunk.“ ,,E’ kivánatok 
a’ nemzet alkotványos életének, szellemi és anyagi javának, a’ 
kor igényei ’s a’ körülmények sürgetős léte által szükségelt 
kifejtését tárgyazván, ez által a’ szellemi erők ’s anyagi te
hetség azon lelkesült öszhangzásának élénkítésére vannak i- 
rányozva, mellyben fels. a’ jövendő minden eseményei között 
kir, székének rendithetlen támaszát találandja föl és eképen 
újabb bizonyságai azon tántorithatlan hűségnek, mellyel a’ 
magyar nemzetet, a’ hódolatnak őseitül öröklött érzete,felsé
gedhez elválaszthatlanul csatolja.“— „Tökéletes bizodalom- 
mal teszi le a’nemzet általunk hő kivánatit fels. atyai kezébe, 
teljesen meg lévén győződve, hogy fels. bizodalmát tanusitand 
a’ nemzet iránt, melly valamint eddig törvényes fejedelmei 
hatalmának és dicsőségének mindenkor legszilárdabb oszlo
pa volt, úgy a’ jövendő idők viszontagságai közt is felséged 
iránt mindig azon változhatlan hűség és szeretet érzetétől lesz 
lelkesítve, mellyel alkotványos szabadságáért ’s honáért he- 
vülni soha meg nem szűnik.“ —  ,,’S legyen fels, meggyőződ
ve, hogy hű Magyarországa, melly legboldogabbnak érzi ma
gát, ha felségedet keblében tisztelheti,mindenkor tántorithat- 
lan támasza, ’s —  ha kellene —  elszánt védfala is lesz felsé- 
gadnek.“ Erre ő fels. szóval kegyelmesen válaszolni méltóz- 
tatott: hogy ,,a’magyar nemzet nemes nyilatkozatát köszöni, 
kívánságát mielőbb lehetőleg sikeresiteni óhajtja és hogysze- 
retett magyar nemzete hűségében mindig bízott ’s arra ezen
túl is számot tart,“

Folyó hó 17énreg. pedig köv. legfelső kéziratot m ^~ 
tóztatott hozzám intézni: „Kedves öcsém! fonségesfőhercze£ 
nádor ur! Azon alázatos fölirásből, mellyet Magyarországod 
Rendei nevében mai napon kedveltséged által kezemhez vet
tem, megértvén a’ hű magyar nemzet kivánságit, semmit nem 
késem atyai szivem tiszta sugallatából kijelenteni: hogy mind 
azon kívánságok teljesítésére, mellyektől kedvelt Magyaror
szágom boldogsága és alkotványos fölvirágzása már most föl
tételezve vagyon,szívesen forditandom gondaimat. És ez ok
ból tudtul adom kedveltségednek: hogy miután kedveltséged 
— mint az ország Rendéinek egyhangú akaratával megvá
lasztott,’s általam megerősített nádor és királyi helytartóm, 
—  a’ törvények értelmében teljes hatalommal föl van ruház
va, ez országot, a’ hozzá kapcsolt részekkel együtt, a’ korona 
egységének és a’ birodalom kapcsolatának épségben tartása 
mellett, az országbóli távollétem alatt, a’ törvény és alkotvány 
ösvényén kormányozni.— És a’ hű K. és Rdeknek egy,a’fön- 
állú honi törvények értelmében „független felelős minisztéri
um alkotása iránti kivánatát elfogadni hajlandó vagyok“ ; 
kedvességedet egyszersmind fölhatalmazván,miszerint e’vég- 
re kedveltséged által előttem megnevezett férfiakból, nekem 
teljesen alkalmatos egyedeket jeleljen ki: egyúttal pedig oda 
munkálkodjék,hogy ezek hatásköre iránt czélszerü törvényja
vaslatok, a’ K. és R. által is helyesen kedveltnek tartott ama 
legszorosb kapocsnak kellő méltánylásával, melly a’pragm a-

tica sanctio által egyesült, ’s atyai gondoskodásomra egy
formán jogosított örökös tarlományim között létezik, •—  az 
említett országos fölirásban érintett egyéb törvényjavaslatok
kal együtt a’ Kkaés Rdek által terveztessenek, és további el
határozásom alá mielőbb terjesztessenek.“

„Adja kedveltséged e’ soraim foglalatját, melly kedvelt 
Magyarországom mindenkor atyailag ápolt boldogsága iránti 
atyáskodó indulatomból származik ■—  mint a’ kedveltséged 
által előmbe terjesztett kivánatokrai legfelsőbb válaszomat, 
az ország Rdeinek tudomására. Bécs, böjtmáshó 17én 1848. 
FERDINAND s. k.“

Ezen kir.nyilatkozat ’s ő felségétől nyert külön fölhatal
mazás következtében gr.Battbyány Lajos urat,kit őfelségének 
e’ végre megneveztem, tekintve a’ körülmények sürgetős vol
tát, a’ magyar felelős minisztérium alakítására azonnal levél 
által megbíztam ’s őt, mint a’ magyar minisztérium elnökét 
az országos Rendeknek ezennel bejelentem.

A’ permanensnek nyilatkozott ’s úgy szólván éjjel nappal 
folyvást munkás országgyűlés legújabb tczikki megállapodásit 
legközelebb.

I l i k  k e rü le ti ü lés. Mart. 7én. E l n ö k ö k :  Cserna Ká
roly és Tomcsányi Fehér és Békés követei. J e g y z ő :  Szentki
rályi M. tá rg y : a’ főrendi országos ülések elmulasztása iránti 
indítvány, városi ügy. C s e r n a  elnök: jelenti, miképen a’ teg
napi megbízás következtében az elnökség országbíró ő excját 
megkeresvén az adó tárgyában kiküldött választvány öszszeülé- 
se és az országgyűlési teendőink iránti fölirati javaslat mielőbbi 
fölvétele végett, válaszul nyerék, miszerint a’ közteherviselés 
tárgyában kiküldött választványt, mihelyt a’ távollevő főrendi ta
gok hazajőnek, az elnökség öszszehivandja tanácskozás végett, 
a’ fölirási javaslat tárgyalása iránti kívánatról pedig nádor ő fen
ségét mielőtt tudósitandja. — M a d a r á s z  (Somogy)- Fölhija 
a’ tábla figyelmét arra, hogy méltósága tekintetéből fölirási ja
vaslata iránt intézkedjék. Mióta fölküldetett az a’ fő rendekhez,a’ 
körülmények nem változtak; hivatkozik tehát a’ tábla hűségére, 
a’ lombardvelenczei ’s öszszes európai viszonyokra, meliyek e- 
léggé igazolják, hogy sürgetős intézkedések kívántainak; és 
hogy mégsem jutott ő felsége elé a’ fölirat, mellyben a’ rendek 
előszámitják, mit vélnek a’vész elhárítására életbeléptetendő- 
nek. Ki azt hiszi, hogy ezzel az alsó tábla mindent megtőn, nem 
fogja föl azon hivatást, mellyel a’követi tábla küldőinek tartozik. 
Azon vélemény kezd, mint veszi észre, lábra kapni, hogy nem
csak jobb némelly dolgokról hallgatni, hanem azokat el is kell 
feledni. Ez nem lehet továbbra is igy: mert szóló meg van győ
ződve arról, hogy Magyarországnak nincs olly táblája , m Ily 
tetteiről felelni netartozzék.Szólót az országbíró válasza nem e- 
légiti ki. Figyelmezteti a’ rendeket az 1790. évi kisaszszonyhó 
12én tartott ülésre,—melly az országgyűlési irományok 96ik lap
ján olvasható—midőn az országbíró önhatalmúlag eloszlatta az 
ülést, mire az alsó tábla igy nyilatkozott: „meggondolván hogy 
az ország veszedelmes körülállásai úgy kívánván a’ ss. és rr. a’ 
mai ülésnek további folytatása iránt kívánságukat a’ t. első táb
lának kinyilatkoztatták, vélekedésük szerint a’ M. o. főbirájának 
az ülést magányos tetszése szerint, d  nélkül, hogy szándékát 
és okait d  ss. és rrkel közölné, félbenszakasztani hatalmában 
nem volna, netalán jövendőre ezen egyedül uralkodó hang
zást jelentő cselekedetből az következzék, hogy említett M o. 
főbírája a’ gyűléseket magányos tetszése szerint intézze, ez
által is « ’ t. első táblával másként közszabadsága d  t. ss. és 
rrnek osonkiltassék, közönséges megegyezéssel neveztetvén 
Német János itélőmester, Almásy ígnácz Heves,Vay István Sza
bolcs vármegyék követei olly utasítással küldettek többször em
lített M. o. főbírójához, hogy az eloszlatott ülésnek okait tudják 
meg és holnapi ülésben Írásban adják elő.“ —Erre 14ik ülésben 
kisaszszonyhó 13án, mint a’98iklapon ez olvasható: „Depu- 
latio felelele: 1) quod debeat suae excellentiae ’sa t.2 )’sat 3) 
quod solutionem sessionis Imius praevie per secretarium more 
solitosuae excae personali insinuaverit, et ideo eam per depu- 
tationem insinuare supervacaneum existimaverit. — Megértvén 
a’ ss. és rr. fentirt mód szerint kiadott feleletét M. o. főbírójá
nak, ámbár ugyan a’ kiadás, mellyről Mo. főbírája emlékezik, 
már a’ főrendek eloszlatása után adatott legyen értésére a’ rn. 
personalis urnák , de égyszersmind „továbbra is megmaradtak 
azon vélekedésük mellett, hogy a’̂ midőn a’ ss. és rrek az ülést 
folytatni akarván szándékukat tudtára adják az ország főbírójá
nak, hogy az elégséges inditóokai előadása nélkül a’ gyűlést 
el nem oszlathatja, valamint a’ ss. és rrek is,a’ midőn az ország- 
gyűlésen első széket tartó méltóság nyilványosan kívánja az 
ülést folytatni, hasonlóképen elégséges ok és híradás nélkül el 
nem oszolhatnak.“—Ebből alkalmat vesz szóló a’ mostani or
szágbíró nyilatkozatára emlékezve, kijelenteni, miszerint megkí
vánhatja az alsó táb'a, hogy kivált jelen súlyos körülmények 
között, a’ felső tábla ülést tartson, ’s hogy az országbíró felelete 
nem kielégítő, mivel törvényeink rendelkeztek arról, hogy a’ ná
dor távolléte vagy akadályozása esetében ki elnököljön a’ felső 
táb'án.E’ tiszt az országbírót illeti, mellytől őt a’nádor távolléte 
föl nem mentheti. Megütközött szóló azon is, hogy az országos 
deputatio azért nem ülhet öszsze, mivel annak némelly főrendi 
tagjai Bécsbe mentenek: méginkább megütközött pedig azon, 
hogy a’veszély elhárítása miatt sürgetve alkotott felírás, a’ ná
dor jelt n nem léte miatta’ trón elé máig sem juthatott E’ halasz
tás a’ hideg megvetés jele. Komolyan emlékezteti a’ rendeket az 
1790dik példára, melly tanúsítja, hogy kivánataik mellőzése e- 
gyes önkényétől nem függhet: ’s midőn kimondák a’rendek,hogy 
a’ haza veszélyben forog, kötelességük arról gondoskodni, hogy 
felírásuknak a’ trón elé jutását országbírói hatalom ne akadá
lyozhassa bizonytalan jövőre halaszlván a’ főrendi ülés megtar
tását.—K o s su th. ügy véli, a’ körülmények kényszeritendik 
a’ nemzetet, hogy a’ felső táblának állásataglaltassék. Van ezi
ránt a’ nemzetben egy vélemény, miként nem jól van úgy a’ mint 
van: és e’ vélemény lemondását eddig csak az alsó tábla loya- 
litása és mérséklete gátolá meg. De ha oda megy a’ dolog,hogy 
a’ felső tábla tagjai méga’jelenpillanalban sem tartják hoszsza-

dalmasnak a’ mostani eljárást, és a’ halasztás miatt Bécsbe tá
voznak—akkor elfeledik azt, hogy nincsen olly országgyűlési tag 
ki a’ m mzetnek felelősséggel ne tartoznék a’haza veszélye iránt, 
provocálják a’ nemzetet, hogy a’ viszonyokba tekintsen.Nem tud
ja szóló, tánczolnimentek é Bécsbe a’ főrendek, vagy más okból 
hogy t. i.ottan conferentiai alakban országgyűlést tartsanak?! de 
ezen tettök mindenesetre a’ viszonyok taglalására provocálja a’ 
közvéleményt. Hinni akarja, hogy a’ főrendek véleményök ki
mondására impulsust sehonnan nem várnak, — szomoritó kö
rülmény azonban előtte az, hogy illy nyomasztó pillanatokban a’ 
íölirási javaslat, országgyűlési teendőink iránt, általokmég csak 
tárgyalás alá sem vétetik. Véleménye szerint a’ felső tábla, ha
tározatlan számú tagokból allván, üléseire olly szigorú megjele
nés, mint az alsó tábláéra nem kivántathatik: de épen azért sze
rinte ott a’jelenlevők határoznak; és mert a’ nádoron kívül bir 
még két törvényes elnökkel, ülését, bármennyi tag távolléte 
miatt,elhalasztani nem szabad. E’halasztás által a’ jelenlevő ta
gok, kik érezik a’ haza veszélyes állapotát, tanácskozási jogaik
tól megfosztatnak. Helyén van tehát Somogy indítványa, melly 
szerint az országbíró ujolagszólittassék föl kötelességénél fogvást 
megtartani a’ főrendi ülést.Ha e’figyelmeztetés sikertelen leend, 
a’ körülmények miatt rendkívüli módhoz kell folyamodni, melly 
a’magyarországijuspublicumbannem isméretlen: ehhez azon
ban csak akkor fog szóló,ha még tovább is Bécsből várva az or
szágbíró utasítást a’ főrendi ülés megtartását megint elhalaszta- 
ná. Kívánja tehát, az országbíró szólittassék föl, hogy hódolva a’ 
törvénynek a’rendek igazságos kivánatának mielőtti teljesedé
se válaszától függeszti föl a’ teendők iránti indítványát. (Viha
ros éljenzés). H u n k á r.1805. vész idején a’ tábla éji 11 óráig 
is folytdtá üléseit az insurrectio tárgyában. Most bárom veszély 
fenyeget bennünket: a’pénzviszonyok , olasz mozgalmak, ’s a’ 
franczia forradalom. Szólítsák föl tehát kerületi elnökök az or
szágbírót, hogy minélelőbb ülést tartson. B ó n i s. Azt hallotta, 
midőn a’ qualificatio tárgyaltatott,hogy a’vagyontalan nem meri 
majd kimondani meggyőződését: ime, most kell látnia, —- hogy 
az országlegvagyonosbaiBécsbemennek utasításokért! Pártol
ja Somogyot. Az adó-választvány ülései elhalasztására, meg
jegyzi , hogy ha annak alsó táblai tagjai vannak távol,— meg
tartattak volna ülései, míg most a’ főrendiek távolléte miatt 
nem ülhet öszsze: ez szólót újabban meggyőzi arról, milly ve
szedelmes volna, ha az alsó tábla kieresztené kezeiből az initia- 
tivát.—Cs er na .  Az elnökség eljár a’ megbizatásban.Mauro- 
v i c s (Esztergamv.) Sebes postán érkezett utasításánál fogva 
kijelentik, hogy küldőji a’rendek táblájának országgyűlési teen
dőink iránti nézeteit magukévá téve, örvendenek, hogy az or
szággyűlés kilépett azon térre, mellyen alkotványos nemzetnek 
működni kell. Pártolja Somogyot. (Éljen!) Bóni s .  Óhajtaná, 
hogy egyik kerületi elnök mindjárt menne országbíró ő excel- 
lentiájához. (,,Ugy van!“ Egy hang: „elutazott Bécsbe!“)  T o m 
c s á n y i  elnök: kívánják a’ rendek hogy elmenjünk ? (Kíván
jak) kívánnak erre szavazni? A s zt aló s. A’tábla egyhangú vé
leménye az, hogymenjenekmindjárt. (Mindjárt! mindjárt! — 
hangzik mindenfelől.) P ál János Sopronym. követe a’ zaj kö
zepeit beszélt valamit. — leültével ismételve hangzott minden 
oldalról: „mindjárt!“ S c hn é e L. (Heves). A’ teendők sürgető- 
sége érzetétől áthatva nem kétlí hogy a’ kerületi elnökség tud
ván a’ törvényeket, ha az országbírót otthon nem találják, a’tár- 
nokot fogják megkeresni, hogy tartson ülést. (Helyes! helyes!) 
S z e n t k i r á l y i .  Különös, hogy az országbíró fölszólitásunk— 
ra , nem hogy ülést tartott volna, sőt inkább elutazott. Ez ki
játszás. (Ugyvan!) Az országbíró felelete amollyan ,sic volo‘-  
félevolt, még azon fáradságot sem vévé, hogy eljárásának leg
alább plausibilis okát adta volna.—Miután tehát az országbíró 
fölszólítva üléstartásra Pozsonyból elutazott, hivatalával viszsza- 
élt: indítványozza szóló, akár lesz sikere,akárnem,hogy közke
reset rendeltessék ellene. To m c s á n y i  elnök. Diplomatie 
tudva nincs, hogy az országbíró elutazott, előbb menjünk hoz
zá, aztán rendelkezzünk.—„Menjenek, menjenek!“ kiáltják min
den felől. Az elnökség eltávozik. Szünet, melly alatt b. Eötvös 
József belépvén—a’ tábla és hallgatóság viharos éljent rivalg. 
Viszszaérkezvén az elnökség C s e r n a  jelenti, hogy sem az or
szágbírót, sem a’ tárnokot lakásaikon nem leiék, ’s úgy lőnek 
értesítve, hogy néhány napra Pozsonyból eltávoztak, (ingerült— 
ségi zaj). Asz t a l  o s.E’ jelentés most már világosan kiiünteti 
a’ dolgot. Törvény van a rra , hogy az országgyűlésnek egyik 
gátlása esetében ki legyen elnöke. íme három közöl egy sincsen 
honn! Az országgyűlés elnök nélkül maradt. Ez figyelemre mél
tó. Az alsó tábla ki van játszva, nullificálva, m erte’ tények azt 
tanúsítják, hogy midőn mi a’ dynastia érdekében fölszólalunk, 
amazok ugyan ellen nem mondanak, hanem eltávoznak. Intéz
kedjék a’ tábla eziránt. Ko s s u t h .  Az országgyűlésnek tehát 
elnöxe nincs. Ismeri a’ törvényt, miszerint az országgyűlési tag
nak engedelem nélkül eltávoznia nem szabad, és most tömeges
tül hagyják ide elnökükkel együtt az országgyűlést. Ha egyik 
elnök távozik, van helyette másik— ez nem okoz fönakadást: de 
ha minden elnök elmegy: ez már kötelességszegés. Most e’táb
lának intézkedni kell, az országbírónak a’ rendek kívánsága be
jelentetett, ’s ő nem szólt arról, hogy elmenend; egyedül ellene 
kívánja elrendeltetni a’ közkeresetet. Szóló ugyan ebben nem 
helyezi az erőt, egyes személylyel nem sokat gondol, de gondol 
azzal, hogy midőn az alsó tábla veszélyt lát, midőn ennek elhá
rítása végett egy loyalis, egyszersmind szabadságteljes felírást 
kíván ő felségéhez intézni, akkor azt sem tudhatjuk meg, mint 
vélekedik a’ felső tábla eziránt. Ez nullificálja a’ táblát; me'ly 
hogy ne történhessék meg, indítványozza, hogy e’ fölirás a" fel
ső tábla mellőztével, egy innen választandó küldöttség által jut— 
tassék a’ trónhoz haladéktalanul. (Tetszés). Esedezik, tanács
kozzanak ez indítvány fölött,’s ha a’ többség elfogadta, szólít— 
tassék meg az alnádor, hogy országos illési tartson.(Éljenzés).

P ázm á n d y. Mint mindnyájan tudjuk, Bécsben legköze
lebb egy magyar bál tartatott, viszonzásul a’ szláv ellenében. 
Kettő között az volt a’ különbség, hogy ebben szlávul, amabban 
pedig beszéllek németül. Soha sem láttuk a’főr. táblát olly hely
zetben mint jelenleg áll. Bécsben tanácskoznak a’ fölött: vájjon 
a’ rendi üzeneteket elfogadják é? és mi mindig 24 órával előbb 
megtudjuk Bécsből, mit fognak a’ főrendek határozni Pozsony
ban az országgyűlésen, Ez sokánem maradhat Így. Az elnöki je-
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lentés nyomán nem szeretné, ha e’ tábla szélsőségekre ragad
tatva, intézkedésével, olly színben tüntetné föl a’dolgot, hogy a’ 
felső tábla nyilatkozhatása előtt bevágná az utat. Ezért nem fo
gadja el a’ pesti indítványt, mert nem akarja megszerezni a’ fő
rendeknek azon örömet, hogy a’ vitatkozás alól ez ügyben ki
bújjanak. A’körülmények illy állapotában, midőn az aristocra- 
tiaszorongattatik, akarja tudni: vájjon a’felső tábla is fölfogta é 
hivatását, akar é simulni a’ néphez , vagy az absolutismusnak 
szolgáland ezután is? Itt ideje, hogy ezt megtudjuk: azért Kií
rásunkra nyilatkozzanak. Szomoritó helyzet a’ mostani, de illy 
komoly pillanatban szerinte a’ mérsékletben fekszik az erő.(He
ly eslésnémellyoldalról). Kívánja tehát , hogy a’ főrendek egy 
üzenetben szólittassanak föl a’ mostani viszszás körülmények 
meggátlására, egyszersmind a’ haza nevében kéressenek meg, 
hogy a’ fölirást vegyék vitatkozás alá. Végül pedig fejeztessék 
ki, hogy a’ rendek nyomán a’ méltóságos főrendek is tenni fog
ják azt, mit jelen körülményekben a’hazajavaés dicsősége meg
kíván. (Zaj, helyeslés. Elfogadjuk!)

S o m s i c s :  Eláll a’ szótói ha a’ komáromi indítvány 
fogadtatik el. K o s s u t h: Részéről is erőt helyez a’ mérsék
letben, erőt különösen abban, hogy e’ tábla egy véleményben 
legyen. Ez okból kijelenti, hogy ha egy illy lépés megkísérlé
sét a’ tábla tanácsosnak hiszi,— hozzájárul a’ komáromi in
dítványhoz, de kívánja, hogy ez rögtön megtörténjék. Szólót 
megnyugtatja az, hogy meggyőződési sugalatát követve, ki
mondd véleményét, annál inkább megnyugszik pedig abban 
mert tudja,hogy az üzenet sikertelen maradván, a’ tábla az 
általa ajánlott módhoz folyamodni kényszerülend. Bó n i s :  
Vannak körülmények, midőn minden polgárnak, ki a’ törv. 
hozásban részt vesz, politikai hitét ki kell mondania igazolása 
végett. Illy körülmény lévén most, a’ komáromi indítványt 
elfogadandónak véli. Az elnökök hibájában az egész felső táb
la nem osztozhatik: azért módot kell nekik nyújtani,hogy nyi
latkozzanak. —  (Elfogadjuk a’ komáromit!) Ma d a r á s z :  
Higgadságra van szükségünk, mert kettős e’ tábla föladata 
most: l )  hogy az egész felső tábla ne vádoltassék arról, mi
nek nem oka; 2 ) hogy midőn a’ felső tábla elnöktelen, ren
delkezzék, hogy akármiképen elnöke legyen. Aggodalmunk 
is kellős, t. i. hogy a’ fölirat nem tárgyaltatolt, és hogy az 
országgyűlés elnök nélkül maradt. Figyelmezteti a’ rendeket 
arra is, hogy I790ben a’ főrendek esküt tőnek az alsó táblá- 
valegyütt,hogy a’nép javát sziveiken hordozzák.MintSomogy 
követe tartozik ott felszólalni,hol absolut irányt lát,mert meg- 
hagyák küldőji, hogy inkább törvény nélkül menjen haza, 
semhogy helyeselje azt,’s meghagyák egyúttal, hogy minden 
bizíositékot kívánjon,— mellynek nyomán szóló a’ felsőtáb
lától az alkotványra esküt kíván. Az üzenetben ez aggodal
maink fejeztessenek ki. B e r n á t h  (Ung): Illy fontos percz- 
ben kötelessége, hogy mielőtt szól, üterére tapintson, vájjon 
vére nem forré hevesebben, mint a’ tanácskozási higgadság 
igényli? Biztosit, hogy olly higgadsággal szól, minőtszivének 
parancsolhatott. Mindkét indítvány helyes. A’ pesti a’ szigorú 
törvényesség útját követi, a’komáromi pedig tanácsosságból 
ajánlható. Ha tudná, hogy a’ szigor hazánk javára szolgáland, 
a’ pestivel tartana; de jelen körülményekben a’ quid consi- 
liithiszi czélravezetőbbnek,azért a’ komáromi indítványt pár
tolja.— Egyébiránt arról is kíván intézkedni, hogy mielőbb a’ 
jegyző üzenetünket fogalmazza és országos ülés tartassák. 
C s e r  na: Csak ha a’jegyző féltévé a’ javaslóit üzenetet, ta
nácskozhatni a’ fölött, hogy országos ülés tartassák. S z e n t 
k i r á l y  i.E’ munkát rögtön nem vállalhatja el, miután a’ vá
rosi ügyet másnak nem adhatja. Van más jegyző is, például 
Mármaros követe. Többen: csak holnapra legyen kész! És en
nek következtében kerületi jegyző ur elvállald a’ fogalmazást, 
K o s s u t h :  Ha ma nem lehet országos ülést tartani,m eg
nyugszik abban is, hogy holnap tartassék. És csak azértnem 
sürgeti mára, mert hisz kinek adnók át az üzenetet? Remélli 
azonban, hogy holnapig a’ telegraph dolgozni fog, (Helyeslő 
nevetés). Ez ingerült vita után a’ városi ügyre ment a’ tábla 
át. Jegyző olvasd a’ tegnapi ülésen tett módosításokat, mely- 
lyek mégis hitelesíttettek.—  238. §, S e b e s t y é n ,  (Vesz
prémin.): Küldőji a’ főpolgármester korlátozására e’ követ
kezőket kívánják; 1) hogy a’ főpolgármester örökös legyen 
’s csak törvény utján mozdittathassék hivatalától el; 2 ) hogy 
fizetését, mellyet a’ törvényhozás állapit meg, a’ városi pénz
tárból húzza; 3 ) csak a’közigazgatás és igaszságszolgáltatás 
fölötti felügyeléstartozzék köréhez; 4) követválasztásnál, és 
az utasitás-adó közgyűlésen ne elnökösködhessék; 5 ) hogy 
tisztujitásoknál a’ szerkezeti megszorítás szerint jelölhessen 
ki. J o a n n o v i c s  (Temesvár): Hogy a’ főpolgármester ö - 
rökös legyen,pártolja, mert csak ez biztosit a’ hivatal függet
lenségéről, de fizetésével a’ városi pénztárt ne terhelje, er
re kéri a’ rendeket. (Mindnyájan!— a’ városi követek.)Her- 
g e s z e 11 (Győr) K o r i c s (Zombor) szinte igy nyilatkoz
tak R u t t k a y  (Zólyomm.): A’ főpolgármester azon esetben 
is mozdittassékel,ha iránta a’választók 2/ 3a bizodalmatlansá- 
gotszavaz. Kívánja azt is, hogy a’ város fizesse, mit tőle 
megtagadhasson, ha bizodalmatlansági szavazatuk után sem 
mozdittatnék e l . As z t a l os :  Fizesse a’ város a’ főpolgár
mestereket, mert a’megyénél is az a’ fő baj, hogy az admi
nisztrátor a ’ kincstárból fizettetik. M a d a r á s z .  Fontosaka’ 
veszprémi javaslatok, hogy, ha már egyszer elfogadtatott a’

főpolgármester, legalább önkénye korlátoztassék. 1536:36. 
szerint a’ megyét vexáló főispán is elmozdítandó, mikor az
tán ő felsége a’ megye kijelöltjét tartozik kinevezni. Ezt a’vá- 
rosokrais ki kell terjeszteni. A’ főpolgármester korlátozását 
nem lehet átfutnunk azon ürügy alatt, hogy ő nem a’ miénk: ő 
a’ városi népséggel együttlakván a’ szabadságra veszélyesb 
lehet, mint a’ megyei adminisztrátorok, mert a’ vesztegetés 
könnyebb ott, mint a’ szétszórva lakó nemesség között. Kí
vánja tehát,hogy csak törvényes utón mozdittathassék el a’tő- 
polgármester, törvénytelenül pedig soha. Amaz biztosit ar
ról, hogy podestai hatalommá nem fajul, imez pedig, hogy 
a’ kormánytól független leend,’s hivatalfizetését húzza a’vá- 
rosi pénztárból, de az itt határoztassék meg. B ó n i s .  A’ fő
polgármesterköre törvényben gyökerezzék. Ha hibáznak, 
a’ végrehajtó hatalom őket elmozdítani köteles: mit ha nem 
tenne, a’ városok nevezzenek uj főpolgármestert.— M á t yás 
(Körmöcz) Miután a’ főpolgármestereket akaratunk ellenére 
nyakunkra tolni méltóztattak, (nevelés) ’s miután a’ város 
belrendezése mellett e’ hivatal fölösleges függelék, fölösle
ges hivatalnokot pedig bármelly pénztárból fizetni szinte fö
lösleges: kíméljék meg a’ városi pénztárt, mellyen úgy is e- 
lég teher van. —  Mégnéhány városikövet kívánta lerázni a’ 
fizetési terhet. —  H un kár.  Ha már meg kellett lenni,hogy 
a’ főpolgármester elfogadtassák, legalább kössék meg kezeit, 
nehogy podestaságra vergődhessél^ Legyen örökös a’ fő
polgármester, nehogy seminariuma legyen a’ hivatalnokság- 
nak: de egyszersmind Zólyom követe nyomán le is rázhassák 
nyakukról a’ városok. Többen: módositásra kívánnak szavaz
ni. S z e n t k i r á l y i .  Megjegyzésére azonban sz e r ke z e t , 
vagy h o z z á  a d á s r a  tűzetett ki a’ kérdés. A’többség h o z 
z á a d  ás r a szavazott. A’ szerkezetet megtartatni kívánták. 
Zemplén,Sáros, Szatmár, Szepes, Csongrád, Temes,Toron- 
tál, Krassó, Nyitra, Soprony, Hont, Győr, Baranya, Mosony, 
Pest, Árva, Bács, Pozsega, Verőcze, Turócz és Horvátország. 
—  Bars nem volt jelen, Csanád nem szavazott.

C s e rn  a Hozzá adatik tehát a’§hoz, hogy örökös le
gyen, vagy hogy csak törvény utján mozdítható el ? Yi d o s. 
Mi örökös a’ világon ? —  elég ha az tétetik a’ §hoz, hogy a’ 
főpolgármester csak törvény utján mozdítható el. H u n k á r 
ó  pedig egészen bevágná útját, hogy csak ne is ahithasson 
magasabb hivatalra. Y i d o s. Ez a’ perfectibilitás törvényé
vel ellenkezik, ó  nem kívánja örökösen hivatalára kárhoztat
ni a’ főpolgármestert, úgy sem lévén ebben semmi garan- 
tia. S z e n t k i r á l y i .  Pedig ha az elmozdithatás félelmétől 
megmentjük őt, meg kell fosztanunk a’ reménytől is , hogy 
magasabbra mehessen. B ó n i s .  Elég annyit mondani, hogy 
az 1536: 36. rendelete ráj'ok is kiterjesztetik. —  Cs e r  n a  
elnök: Elfogadják ezt? (El! e l!) Most az volna elhatározandó 
még, hogy a’ főpolgármester a’ városi pénztárból huzza fi
zetését. S z ő n y e y (Lőcse) Ha iszonyodtak a’ főpolgár
mestertől, abban sem gyönyörködhetnek a’ városok, hogy fi
zessék. Ká r o 1 y i (Pestv.) Nyakukra nem veszik a’ főpolgár
mester fizetését. Fizesse kinek reá szüksége van. S c h n é e. 
Ha már megvannak a’ főpolgármesterek,fizessék a’ városok, 
mert sokkalveszélyesbbé válnak, ha őket a’ kormány fizeti. 
Ne iszonyodjanak tehát annyira a’ fizetéstől.B a 1 o g h (Győr) 
Elvet lát a’ kérdésben, azértnem kívánja, hogy a’ főpolgár
mestert fizessék a’ városok.ó a’kincstárból kívánja fizettetni 
őket, mert az országnak mindenkor joga van igénybe ven
ni a’ „kincstárt, sőt e’ táblának az kötelessége is. J u s t h 
(Turócz) ő csak 100— 200 forintnyi honoráriumot kíván 
fizettetni a’ városoktól: egyszersmind megtiltaná, hogy a’ 
főpolgármesternek fizetést elfogadni nem szabad. B ó n i s .  
Abban lát főbiztositékot, hogy a’ fizetés ne emeltethessék: a -  
zért ez megállapittatván fizessen a’kincstár. Yégre kérdésül 
kitüzetett:a’ v á r o s  vagy k i n c s t á r  fizesse a’ főpolgármes
tereket? A’ nagy többség a’ k i n cs t á r  által kívánta fizet
tetni őket. Ellene csak: V as,Zala, Hont,Veszprém, Zólyom, 
Mármaros, Csongrád és Békés voltak, a’ városi pénztárbóla- 
karván fizettetni a’főpolgármestereket. Ezzel az ülés eloszlott.

Pozsony. Martius 9én 72dik kerületi ü lés, e l n ö k ö k :  
Tomcsányi és Cserna Békés és Fejér követei; j e g y z ő :  
Szentkirályi M. t á r g y :  a’ kk. és rrnek a’ méltóságos fő
rendekhez az országgyűlési tárgyalások siettetése iránti üze
netének hitelesítése.

T o m c s á n y i  elnök: Jelenti, hogy az alnádor, en
gedve a’ karok és rendek kivánatának —  országgyűlést ma 
12 órakor tartand.

J e g y z ő .  Olvassa a’ hitelesítendő üzenetet.
S o m s i c s  P. (Baranya) Annak nyomán , mit tegnap 

határoztak, fölhívja a’ rendek figyelmét, hogy a’ komáromi 
indítvány,mellyben megegyeztek, jelen szerkezetnél sokkal 
általányosabb vala. A’ komáromi azon két pont körül forgott, 
első az,hogy illy nehéz körülményekben tett olly fontos tartal
mú fölirási javaslat több nap óta a’ főrendekhez küldve lé
vén, nem tárgyaltatott, mit a’ rendek fájdalommal véve, fel
szólítják a’ méltóságos főrendeket, hogy mielőbb tárgyalják. 
Másik az, hogy a’ főrendek intézkedjenek ollyképen, hogy 

| illyesek jövőre ne forduljanak elő.—  Ezeken túlterjeszkedve

az üzenet személyeket vádol, melly vádaknak semmi alapja 
nincsen. Nincs alapja az országbíró ellen, mert az törvényes 
feleletet adott, midőn kimondd,hogy ő fenségével tudatni fog
ja, a’ rendek kivánatát. Ennél egyebet nem válaszolhatott, 
mert ez úttal csakugyan a’nádor az országgyűlés rendes el
nöke, azért országbíró ellen az l790 b ő l felhívott példa mit- 
sem bizonyít, miután az országnak akkor nem volt nádora. 
Másodszor azon vádnak sincs alapja, hogy az országgyűlés el
nök nélkül maradt. Mert ha igaz, mint maguk a’ rendek be- 
vallák, hogy a’ haza veszélyben van, az elnökök, mint ország 
föméltóságainak áll kötelességében a’ trón körül öszsze- 
gyülni, hogy a’ fejdelmet tanácsaikkal gyámolilsák. Épen az 
lelt volna sérelem az 1741: 11. szerint, ha ő felsége ma
gyar ügyekben, magyar tanácsosokat nem hí meg. Ez tehát 
nem panasz sőt bizodalomra szolgál a’ fejedelem eljárása 
iránt. Mindezeknél fogvást fölhija a’ rendeket, hogy üzene
tüket azon állalányosságban szerkeszteni méltóztassanak, mi
ként az elfogadtatott. Illy fontos alkalommal vegyék tekintetbe, 
hogy közmegegyezés legyen, azért a’ jelen szerkezet három 
első §át meghagyva, a’ többit töröljék ki, mert ő különben 
nem egyezhetik meg. Ajánlja indítványát.

A s z t a l o s .  Baranya követe előadásához nem járulhat: 
maradjon a’ szerkezet,melly úgy is elég általányosságban ad
ja elő a’ történteket. Azon aggodalmunkat, hogy az ország
gyűlés elnök nélkül maradt, eltitkolni lehetetlen. Baranya el
lenében megjegyzi, hogy az 1681 t.vény azt rendeli,miszerint 
ő felsége magyar tanácsosaival Magyarországban tanácskoz
zék. És bár az országgyűlés helye Bécshez közel esik , még 
azért Bécs nincs Magyarországban, ha csak Magyarországot 
Bécsbe nem foglalják. —  A’ szerkezetből ezen szavakat: „ ’s 
miután bár ez idő szerint nincs“ kihagyatni kívánja , mert 
törvényeink a’ bán országgyűlési elnökségéről nem emlékez
nek, Az utólsó sorban előforduló „panaszkodni“  helyett, mi
után panasznak helye nincs ott hol követelnünk kellene „fel
szólalni“ kifejezést ajánl. (Helyeslés)

Ma d a r á s z .  (Somogy) Baranya követe el akarná ve
zetni a’ rendeket a’ törvényes térről, mintha e’ ház nem köve
telhetné, hogy a’ főrendi tábla ülést tartson. A’ rendek há
romszoros aggodalma fejeztessék ki az üzenetben. Első, hogy 
illy sürgetős ügyben főrendi ülés nem tartatott; másodszor, 
hogy országbíró ur e’ végett felszólittatván, kötelessége tel
jesítése helyett még el is távozott; harmadszor, hogy a’ tá r
nok sem lévén honn, az országgyűlés elnök nélkül maradt. 
Baranya követe okoskodása ezek irányában nem áll. Baranya 
szerint az 1790d.példa nem bizonyít,mert akkor az országnak 
nem volt nádora. Ebből az következnék, hogy bármilly beteg 
volna is a’ nádor, mig él, nem tartathatnék országgyűlés. Azt 
is állitáBar. hogy az orsz. zászlósainak a’trón körül kelle ösz- 
szeseregleniök. Erre nézve I7 90k i törvényből olvas némel- 
lyeket, miszerint a’ rendek fájdalmokat jelentik ki a’ fölött, 
hogy ő felsége a’ háború iránt magyarokkal nem tanácsko
zott, és még fájdalmasb — ugymondának —  hogy most is di- 
aeta nélkül tanácskozik némellyekkel az iránt. Ez annyit tesz, 
hogy az országgyűlés alatt senkinek jogát nem ismerheti,zász
lós legyen b á r, hogy az Bécsben tanácskozzék. Magyaror
szág gyűlése nem azért jött öszsze, hogy meghallgassa, mit- 
tetszik végezni odafent. Ez alkotványtalan theoriát viszszau- 
tasitja. A’ követek Pozsonyba küldettek ’s nem ismerheti el a -  
zon jogot, hogy bárki közülök Bécsben tanácskozhassék.—  
Mármaros nyomán, országgyűlés idején kívül is csak Budán 
volnának öszszehivandók a’ magyar tanácsosok, mint tagjai 
a’ consiliumnak. így állván a’ dolgok—  a’ szerkezetnek,mint 
initiálva v olt,maradnia kell. Mert nem csupán az ülés meg nem 
tartása miatt támadt aggodalmunk, de tetézte azon körülmény 
még, hogy az országbíró felszólításunkra nem hajolva— Po
zsonyt is ide hagyá és a’ tárnok sem lévén jelen, elnöktelen- 
né lön az országgyűlés. Mármaros módosításaival pártolja a’ 
szerkezetet.—  B a b a r c z y .  A’ discussio és szerkezet kö
zött nagy különbség van. A’ discussio szélesebb alapú lehet: 
de a’ szerkezet,melly kölcsönös egyezkedés eredvényét fog
lalhatja magában, szűkebbre szabatik. Jelen pillanat fontos
sága kívánja, hogy kerüljék az ingerültséget; ezért üdvözlé 
tegnap Komáromot a’ mérséklet terén. A’ rendek czélja sem 
lehetett tegnap egyéb, mint hogy fájdalmokat fejezzék ki a’ 
fölött, hogy illy fontos határozatuk,bár az elnökség felszólít— 
tatott, a’ főrendeknél még sem tárgyaltatott; másik az, hogy 
gondoskodjanak a’ főrendek hlyeknek jovőrei megakadályo
zása iránt. Ennyit kell minden részlet nélkül az üzenetben ki
fejezni: ez által érheti a’ tábla azon czélját el, mire most olly 
nagy szükség van, hogy a’ két tábla karöltve intézkedjék az 
ország jövője fölött. Ennélfogvást pártolja Baranya ajánlatát, 
annál is inkább,mert abban, hogy némelly felső táblai tagok 
Bécsben vannak, nem nagy aggodalmat lát. Eleink is nagy 
fontosságot helyeztek abban, ha a’ magyar ügyekben a’ ma
gyar tanácsosok meghivattak. Most is azért mentek tán föl, 
mert róla szólónak semmi tudomása nincs —  m iránk nézve 
csak megnyugtató lehet. Fogadják el Baranya ajánlatát, mert 
mit elérni akarnak, a’ három első §al is elérik.

S z a b ó .  (Temes) (Hoszszas zugás és halljuk!) A’ hon
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boldogságát, a’ dynastia szilárdságát,úgy az öszszes monar
chia javát szivén hordozván a’ fölirati javaslathoz örömest 
járul. Megvallja azon törvénynél fogva, mellyet Baranya ér
demes követe idézett, hogy az elnökség kis időre Pozsonyból 
eltávozott, aggodalmat nem lát, annyival kevésbbé pedig, 
mert átlátja, hogy a’kivel tanácskozni kell,csak ott lehet, hol 
az lakik. (Zugás) T o m c s á n y i  elnök: Felszólítja a’ hallga
tóságot, hogy csendesen viselje magát. Utóbb a’ legjobb gon- 
dolkozásu embernek is örülnie kell, ha hallgatóság nincsen, 
mert legalább háborgatás nélkül folyhat a’ tanácskozás. A’ 
nehéz körülményekben ép a’ főméltóságoknak szükség a’trón 
körül öszszeseregleni, hogy a’ királylyal a’ teendők irántta-. 
nácskozzanak. Tegnap nem szólt, mert Komárom indítványá
ban megnyugodott, de ennek nyomán csak Baranya szerint 
kelle föltétetni a’ szerkezetnek. Meg van győződve, hogy a’ 
veszély elhárítására szükségelt intézkedésekben a’ főrendek 
hazafias érzete senki által magát fölülmulatni nem engedi.—  
(Zugás). —  G á b r i e l  (Abauj) A’ történtek titokban nem 
maradhatnak. Mióla a’ nemzet a’ haladás terére lépett, a’ ha
logatás! irány a’ főrendeknél többször vala már tapasztalha
tó. Midőn a’ reformok először megpendültek,a’ főrendek vé
tóval utasiták viszsza a’ rendek ajánlatait,mert azokban com- 
munismust lexragraiát véltek a’ főrendek rejleni. Később a 
haladási kérdések fölött encomiakat tar tva,azt mondák, hogy 
mindaz theoriában igen szép,de az alkalmazásban lesújtották. 
Legközelebb a’ haladási kérdéseket elvben elismerék, de an
nyi akadályt gördítettek aíétesités elé, hogy az eredvény 
többnyire meghiusittatott. így volt az, hogy minden ország- 
gyűlésen egy virágot szakasztottak le a’ haladas füzéréből. 
És midőn Európa újabb körülményei bebizonyiták, hogy a’ 
nemzet kivánatai nem voltak időelőttiek, midőn bebizonyult, 
hogy azoktól függ a’ dynastia békéje és ország nyugalma; 
mivel azokat vétóval elutasítani nem lehet a’ halogatásnak 
egy újabb faját találták föl. Ennek elhárítása végett csak 
kénytelenségből fogadta el szóló a’ komáromi indítványt,—  
mert megvallja, inkább járult volna a’ pestihez, mert amat
tól sikert úgy sem reméli. És inkább semmi siker ne legyen, 
minthogy a’ nemzet compromittáltassék. Pártolja a’ szerke
zetet. J o a n n o v i c s .  (Temesvár) Hogyan állíthatja azt Ba
ranya követe, hogy a’ szerkezet nem a’ tegnapi indítványt 
foglalja magában? Ó egy törvényt idézett, hogy ő felsége az 
ország sürgetős körülményeiben tartozik öszsze hívni az or
szág méltóságait: de ha ezt diplomatice tudja, miért vannak 
hát itt még is a’ tanácsosok. Midőn országgyűlés van,szükség
telen már kérdezni a’ teendők felől. Honnan tudja azt Bara
nya követe, hogy azon főrendiek, kik távol vannak, Bécsbe 
nem tánczolni mentek föl? honnan tudja, hogy tanácskozásra 
hivattak?ha ezt mint tanácsos tudhatná is, mint követnek tud
nia nem szabad. —  A’ főrendi táblát vádolnunk nem lehet, 
mert tagjai ha akartak volna, sem tarthattak ülést. Fájdal
munknak tehát nem annyira ezek okai, mint az elnökök, kik 
az ülést nem tartották meg, azért a’ vád is egyedül csak eze
ket illetheti. —  Pártolja a’ szerkezetet. (Yégé köv.)

K Ü L F Ö L D .
AUSZTRIA. A’ Wien. Ztng mart. 1 Okéi számában hi

vatalosan jelentetik, miszerint ő fels. az ausztr. császár a’ 
Francziaországban történt kormányváltoztatást amaz ország 
belügyeül tekinti; ennélfogvást Ausztria épen nem szándék
szik közvetve vagy közvetlenül az ottani viszonyokra halni, ó 
fels. továbbá kötelességének tartja, tartományain belül a’ 
stafusintézvényeket ’s jogot védelmezni, és a’ rábízott népek 
jóllétét előmozdítani. Ezen kötelességét a’ világ mostani po
litikai helyzetében is, úgymond, egész terjedelmében tudand- 
ja  teljesitni. Ha mindazáltal várakozás ellen, a’ fenállóeuró

pai szerződések megsértetnének, avagy saját statusinak ha
tárai vagy a’ német szövetségéi ellenségesen fenyegettetné- 
nek, akkor ő fels. a1 császár gondviselés-nyujtotta minden 
eszközzel viszszautasitand illyetén békebontást, valamint ko
molyan őrkodendik, hogy a’ jogszerű rend fölforgatására 
semmi törekvések ne történjenek.

FRANCZIAORSZÁG. Az ideigl. korm. a’ hirlap-bélye- 
get megszűnteié. Cremieux a’ bírói hatalom sérthetetlenségét 
keresztülvitte ’s igy Dupinis megmaradt főügyvéd a’ törlesz
tő széknél. A’ democrata lengyel társaság küldöttségét, melly 
Francziaország segélyét kérte föl Lengyelország viszszaállit- 
tatása körüli törekvésében, Marrast fogadá,’s az ideigl. kor
mány minden lehető rokonszenvéről biztositá, reményét fe
jezvén ki, miszerint Lengyelország egykor rangját az euró
pai nemzetiségek közt ismét elfoglalandja ’s ezen demokra- 
tia, egész Európa bátorlétének alapja, áthághatlan bástya a’ 
barbárság ellen, az uj társaságnak hasonló szolgálatokat te - 
end, minőket neki már a’ történetben tő n .—  És valóban, 
Lamartine emlékirata is , mellyet a’ franczia respublica va
lamennyi diplomata képviselőihez intézett (egyik legközelebb 
számunkban közlendjük) hasonló szellemű nyilatkozatot fog
lal magában. —  Mart. 4kei hírek szerint a’ főváros állapota 
megnyugtató volt. Úgy látszik, mintha mi sem történt volna, 
minden ismét szokott vágásában van. Már igen kevés jele lát
ható a’ forradalomnak az ulczákon ’s köztéreken; Párizs kör
nyékén is megszüntetvék már a’ rendetlenkedési jelenetek.—  
Ben a’ fővárosban pedig minden, ki fegyveresen találtatik, ha 
ennek alapos okátnem adhatja, elfogatik. —  Sém a’ kormány 
sem a’ pártok háborút nem akarnak,’s a’ National világo
san kimondotta, mikép a’ franczia respublica háborút csak 
akkor kezdend, ha arra netán kihivatik. A’ kormány hivata
los nyilatkozványai is már szelidebb, mérsékesb hangulatban 
szerkesztenék. —  A’ munkások ügyébeni kormánybizottság 
számos munkás testület követei jelenlétében, Louis Blanc 
elnöklete ’s Albert munkás alelnoklete alatt tartá martius 
Íjén a’ luxembourgi (előbbi pairkamrai) palotában első ü- 
lését. A’ dolgozó osztálykét fő óhajtását: a’ munkaórák csök
kentését ’s alkuszság eltiltatását az ideigl. korm. azonnal 
másnap teljesité. —• A’ febr. három napon (2 2 — 24én) el
hullottak holttestei 300 koporsóban mart. 4kén délutáni 4 ó- 
rakor takarittattak el fényes gyászünnepéllyel a’ júliusi osz
lop alatt. A’ nép özönlés leírhatatlan volt, a’ rend mindazál
tal pillanatra sem zavartatott m eg.—

Több intézvény közt a’ közoktatási miniszter Arnolur 
egy körlevele szerint jövőben a’ közszolgálat minden ága 
saját öszmüvészeti iskolával birand. Az elemi oktatás ingyen 
fog adatni, középoktatásra csak az elemiben kitűnők bocsát
tatnak; felsőbb oktatásra pedig egyedül jól kiállott vizsgálat 
nyitandutat. A’ hadminiszter egy nyilatkozványt a’ parancs
nokolóvezérékhez, egyet az afrikai hadsereghez intézett a’ 
történtek tudomásul adása végett. Az ideigl. kormány nem
zeti jutalmazásokra egy végzeményi bizoltságotnevez,melly- 
nek elnöke Albert polgár. Egy másik végzeményben a’ rab
szolgaságot szünteti meg valamennyi franczia gyarmatban 
’s e’ rendszabályfuganatositásárakülönbizottságotrendel.A’ 
nemzeti gyűlés iránt következőkben állapult meg: l ) a ’nemzeti 
gyűlés meghatározandja az alkotványt; 2 ) a’ népképviselők 
900an lesznek; 3) a’ választás egyenes és általányos; min
den census-föltétel nélkül; 4 ) választó minden 2 1 , ’s vá
lasztható minden 25 évesfranczia; 5 ) a’ szavazás titkos.

NÉMETORSZÁG. Münchenben mart. 6kán következő
leg eskettetett meg nyilványos ünnepélyességgel a’ katona
ság: „esküszöm hűséget a’ királynak , engedelmességet a’ 
törvényeknek , megtartását az alkotványnak „isten engem 
úgy segéljen.“ Másnap a’ tanuló iljuság , melly szinte külön
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fegyveres őrséggé alakult, hasonló módon eskettetett föl. Az 
ezer főből álló ’s 17 századba felosztott testület a’ polgár
őrségfőparancsnoksága alá helyeztetett.— Würtemberg va
lamennyi városából is föliratok intézteitek a’ fejdelemhez,Né
metország közkívánatai teljesittetése végett. Az eszljngi ’s 
heilbronni feliratok határzottan kimondják azon meggyőző
dést, miszerint a’ nyerendő reformok ’s engedélyeknek kellő 
biztosítékot egyedül valamennyi német néptörzsnek egy kö
zös német parlamentnéli képviseltetóse adand.— Mart. 5kén 
Heidelbergában,Porosz, Bajorországból, Würtembergból,
Baden,Haszszia, Naszszau’s Frankfurtból 52 férfiú, majd
valamennyien orsz. rendi kamratagok, tanácskoztak e’tárgy- 
ban ’s fölszólitást intéztek innen az egyetemes német hazához. 
Németország köteles más statusok önállóságát elismerni; so
ha se keresse védelmét az oroszszali frigyben; egy köz nem
zeti képviseleti gyűlés halaszthatatlan.

OLASZORSZÁG. Palermói febr. végi hírek szerint az 
ideigl. korm. még folyvást uralkodott, Minto lord még nem 
érkezett m eg’s a’kibékülésNápollyal még nem létesült, sőt in
kább Messinában a’ küzdés olly borzasztó fokra lépett, mint 
előbb Palermóban. Nápolyban az alkotványra esküvés febr. 
24én ment nagy ünnepéllyel véghez. —  A’ lombardvelen- 
czei tartományokban a’ rögtönbiróság kihirdettetése ’s pári
zsi események következtében állítólag vérengzések tör
téntek.—

PORTUGÁLIA. A’ britt kormány jelenté a’ portugál
nak, hogy elvállalt kötelességének, miután a’ portugál követ
kamra törvényesen választottnak nem tekinthető, Ígéretéhez 
képest nem tőn eleget. Ayllon ur megszűnt spanyol követ len
ni Lissabonban.

ANGLIA. Egyházi statusbeli püspök Badini a’ pápának 
egy különös megbízásával a’ britt kormányhoz érkezett Lon
donba. Waterford képviselője a’ parliamentnél O’ Connell 
Dániel, fija a’ nemrég elhunyt szabaditónak, lelépett követi 
állomásáról, ’s hir szerint a’ boulognei keresk. consulságot 
nyerendi el. Miután az angol országgy. követek napidijt nem 
húznak, az öreg O’Connell pedig nem nagy örökséget ha
gyott maga után, érintett fija hivatalt vállalni kénytelen.

Palmerston lord febr. I5kei alsóházi ülésben neveze
tes nyilatkozatokat tőn az olasz statusokat illetőleg. Mennyi
ben ő felsége kormánya, úgymond, a’ bécsi kabinet szándo- 
kát ismeri, nincs oka tartania, hogy Ausztria politikája ellen
séges közbejárulással akarna a’ déli Olaszország ügyeibe 
avatkozni. Mi az olasz vámegyletet illeti: az olasz statusok 
egyesülését kölcsönös kereskedelmi forgalomra, szabad ke
reskedés alapján, az angol kormány nagy örömmel veszi ’s 
kész őket minden lehetséges módon gyámolitni. Végre je
lenté, mikép Minto lord (a’ szabadság apostola most az o- 
lasz statusokban) Rómából Nápolyba utazott a’ nápolyi kor
mány és szicziliaiak azon világos óhajtása következtében,—  
hogy a’ britt diplomatia segédkezet nyujtsen a’ köztök fen- 
forgó vitás pontok békés kiegyenlítésére.

A’ katholikusok utólsó „jogképtelenségeit“  megszün
tető bili, febr. I6kán élénk vitatkozás után, bizottsági külön 
tanácskozásra bocsáttatott. Legjelentékesb pontjai közé tar
tozik amaz eddigelő fenálló megszorítás, melly szerint Irland 
lordkanczellárja csak protestáns lehet, eltöröltetése.

AMERIKA. Ericsson kapitánynak a’ gőzhajózás körüli 
uj találványa, melly szerint két uj készület: „gőzitő“ és „sű
rítő“  által a’ felhasznált gőz ismét vízzé változtatván, a’ kat
lanba viszszavezettetik, osztatlan figyelmet gerjeszt ’s töké
letesnek állittatik. Eredvényinek legfőbbéi: a’ katlan két há
rom annyi időig tartana mint most;— a’ tüzelékszer egyötöde 
megtakarittatnék; a’ katlan szétpattanása végkép akadályoz
tathatnék.

1848.
Gőzhajózási iSÉliirdetvény.

Minthogy csak a’ folyó 1848ik észt. martius hónap folytán tartandó közgyűlés fog
ja meghatározni az l8 4 7 ik  évre eső felül-osztalékot, a’ folyó kamatfizetés azonban l848 ik  
észt. martius Íjén megfog történni, ennélfogva az első cs. kir. szab. dunagőzhajózási tár
saság igazgatósága ezennel tudomásul adja, miszerint addig is az l848 ik i martius l jé re e -  
ső kamatok szokott mód szerint úgymint:

egy egész részvényre 12 frt 30 kr. 
egy fél részvényre 6 frt. 15 kr.
ugyszinte az 500 pfrtos kötelezvényekre járó féléves kamatek 12 frt 30 krral. 

az illető szelvények átadása mellett folyó észt. martius Íjétól kezdve a’ társaság pénztáránál 
Becsben (Bauernmarkt Nro 5 82 .) és Pesten a’ főügyvivőség hivatalában ki fog fizettetni.

A’ részvény-szelvények fizetés alkalmakor egy jegygyei megbélyegezve viszsza 
fognak adatni azért: hogy haa’közgyülés magasb osztalékot határoz,a’még azokra eső ősziét, 
a’ megbélyegzett szelvények viszszadása mellett, kifizettethessék.

Azonuj kibocsátású részvény-szelvények, mellyek a’ közgyűlés által meghatározan
dó magasb osztalékban még nem részesültek, egy egész részvényre eső 11 frt 27 '/2  pengő 
krral fognak fizettetni. —  Kelt B é c s b e  n,  február 27kén 1848. Az első cs. hir. szab. 
Dunagözhajózási-lár sasiig igazgatósága állal. 2—3

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y .  —  Nyomatik T r a 1 1 n e r

Az  A u s z t r i a i  N e m z e t i  bank á l l á s a .  18 48 .febr. 29.
A ’ mostani politikai események következtében azon hir terjesztetett el, mintha a’ bankje

gyeknek teljes névszerinti értékben ezüstpénzzé fölváltatását az áthozó mindenkori kívánságára 
a’ nemzeti (ausztriai) banknál nem eszközlenék azonnal. Ezen hir valótlansága ’s helytelensége 
felől mindenki maga győződhetik meg, miután megegyezőleg a’ legfelsőbb helyről eredt bank
szabályok 15. §sza rendeletével, az ausztr. nemzeti bank váltópénztárainál, a’bankjegyék fölcse- 
réltetése bankszerü ezüstpénzzel, mindenkori kívánságra, úgy mint eddigelő, szakadatlanul a- 
zonnal történik. A’ bankigazgatóság úgy hiszi, mikép ama hirt ’s az általa támaszthatott aggá- 
dalmakat nem hiúsíthatja megjobban, mint ha az ausztr. nemzeti bank febr. 29kei (1848.) átló
sát ezennel köztudomásra juttatja.

Állása az ausztr. nemzeti banknak febr. 29kén 1848. Tevőleges: bankszerüleg ve
retett ezüstpénz: 65,058,351 ft. S3/ 4 kr., leszámítolt öszszegek a’ tárczában (megszűnők 5 és 
95 nap közt): 86,295,505 ft. 54 kr., letéti zálogok előlegezések mellett, viszszafizetendők legfö- 
lebb 90 nap alatt: 12,602,500 ft., jelzálogos státusadósság: 81,387,264 fi. 233A kr., biztosított 
kölcsön Magyarország (Budapest) számára: 1,081,809 ft. 45 kr. Öszszesen: 246,425,431 ft. 
112A kr. Szenvedőleges bankjegyforgalom: 214,146,440 ft., folyó számadási fizetések: 
1,906,391 ft. l l 2/ 4kr., banktőke 50,621 részvényben az eredeti (600 pftr.yi betétei szerint egy 
részvény fejében): 30,372,600. Öszszesen, 246,425,431 ft 11*/4 kr, — B é c s ,  mart. 5. 1848. 
Báró L e d e r e r  Károly bankkormányzó. Ns. C 0 i t h Keresztély Henrik bankigazgató.“ 3—3

Dunavizállás: Budán, mart. 19kén: 7 1 1° 5 '"  az 0 fölött. 

K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 4 5 3 . szám.
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kesztó ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt peuig minden királyi r ~~-—  _ --- - — --

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. l'ópostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetveny fölvétetik

iriucKii, m m u iy n  uiiHucii üi»i.i.viuoiiu helyben a’ szer-
posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokká kíván-
LvttfÁlo hirilpfvmw fnlvóKifÍL- ’o rvnntncnn pq infánvncnn k n7iÁl Lr

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Alkalmi nézetek; sajtó- 
törvény; a’ központi csendbiztositó választvány észrevételei a’ saj
tótörvény ellen , annak módosittatása iránti Ígéret; az országgyű
lés évenkénti üléseiről; az érd. országgy. oszszehivatását kérő fel- 
lrási javaslat; a’ hitelintézetről, az ősiség eltörlése körüli rész
leges intézkedésekről, a’ vallásbeli különböző felekezetűnk polg. 
egyenlőségéről, a’ független magy. felelős minisztérium alakítása
iul 's a' megszüntetett magán-javadalmak statusadóssággá leendő 
változtatásárul szóló törvényjavaslat; az uj minist erek nevei ’s 
pozsonyi és zalai hírek.

Értesí t ő.

MAGYARORSZÁG és ERDELY.
Ha l á l oz á s .  Zala-Egers7eg. Megyénket nagy veszteség- 

érte. A’ szeretett első alispán Kerkápolyi István martius 11 én 
gutaütés következtében élni megszünt.A’ megye osztatlan bizal
ma 11 évig tartá a’ boldogultat tisztviselőinek első hivatalában; 
’s épen most a’ napi események rohanva fejlődő korszakában, 
a’ nekünk annyira szükséges és erélyes férfiút , a’ gondviselés 
munkás pályájáról örök nyugalomra szólitá. Érdemeit jegyző
könyvileg örökítjük. — Áldás és béke lengjen Kővágó-Őrsön 
nyugvó hamvai felett!

A lkalm i néze tek . „Adtál uram esőt, de nincs köszö
net benne.“ Ezt szokta mondani a’ kopár hantok mivelésén 
kifáradt földmivelő, midőn száraz földjére esőért imádkoz
ván, jégzápor által látja egész évi terményét pocsékká válto- 
zottnak. —

Mi is kértük a’ népek sorsátintóző istentől a’ sajtótör
vényt,polgári miatyánkunk második kérelmét tévé annak el
nyerése. És a’ végzet szelleme majd arra, majd a’ törvény- 
hozással megbízott honatyákra tekintvén, megsajnált vagy 
megúnt bennünket, mert kérelmünketteljesíté,de nincs köszö
net az áldásban.

Képzelhető é ott polgári, vagy csak individuális sza
badságból a’ gondolatok már szülemlésök perczei előtt bi
lincsre itéltetnek?Hisz épen ezen szolgaiviszony volt az, mel- 
lyért népünk mart. 15én ’s folytatólag olly lelkesedéssel, olly 
nemes elszánással küzdött.

E’ forrongásban egy erőteljes ifjú nép nyilatkozott, tu
dósítva a’ világot léteiéről, melly eddig az eltemetett politi
ka önzése miatt széltiben ignoráltatott. Mi azt véltük, hogy e’ 
tetterős és eredvénydús nyilatkozat a’ felénk néző világ he
lyeslését vitta ki, ’s meglehet —  hogy igy van, mert ez által 
az európai néphatalom lánczsorát mi is egy szemmelszapori- 
tók;azonban igen fájdalmasan hat a’tudat, hogy saját törvény
hozásunk, mellynek utóbbi teendőire majd föltétien bizalmat 
szavaztunk, annyira gyermekes katonásdinak veszi az —  ese
ményt, hogy a’ szellemélet korlátiul úgy szólván dracoi szel
lemű törvényeket szab.

Vájjon hiszik é a’ tisztelt törvényhozó atyák, hogy a’ 
magyar iró annyi küzdelem és bajok közt azért és arra képezé 
magát, hogy végre a’börtön falai közt, mint politikai rab ő- 
sziiljön meg; vagy azért fárad nem kiméivé napot nem éjét, 
elborítva folytonos munkától, hogy végre is munka által ér
demelt jutalmát b i r s á g  ok fejében az országos pénztárba 
űzesse,’s maga reggelire fütyöljön, délebédre daloljon ’s va
csorára a’csillagokat olvassa ? —  Nem! tisztelt urak, ezt a’ 
magyar iró nem teszi, nem teheti ’s tennie nem szabad.

Elvünk, melly mellett 300 év óta küzdöttek őseink , ’s 
mellyértmi a’ folyó század szellemében olly elszántan ’s ön- 
tagadólag harczoiánk— határzottan ellenmond mindem mo
nopóliumnak. Ezen elv országosan nyilatkozott a’ só, vám, 
dohány, bányák ’s egyéb tárgyak kezelésinél. És a’ gondo
lat, a’ lélek, melly a’ világ -  átalakító mozgalmakat támasz- 
t á , ’s vezérlé, melly az embert a’ világ második teremtőjé
vé teszi —  a’ gyűlölt monopólium zsákmányává legyen?

Kérdjük: kifogja a’ 1 0 ,és illetőleg 20 ezer pfrtbiztosi- 
tékpénzt egy lap-engedélyért letehetni? Tőzsérek,uzsorások, 
kereskedők ’stb., kik a’ lapszerkesztés ’s irodalmi érdekek
hez úgy értenek, mint én a’ csillagvizsgáláshoz. De mivel a’ 
geschäft nyereségesnek fog tetszeni, belévágnak, ’s elkövet
kezik a’ második úrbéri— itt már b é r rendszer, melly az in
kább megszorultakat,’s mintegy sorsuk által arra kárhozotta
kat önállástalan napszámosi állapotra fogja juttatni. —  Hej 
pedig, ha a’ szellem, a’ gondolat, a’ meggyőződés külső 
szükségek által erőszakoltatik: az eredvény előbb utóbb meg 
szokta magát boszulni.

Egyébként nem minden iró fogja magát e’ szolgai hely
zetre szánni, hanem a’ helyett elvonul’s ollyan foglalkozás
hoz,mihez kevésbbé ért,hol tehát magán nem könnyít’s hazá
jának sem használ, sőt —  embereit vesztvén az irodalom —  
annak tetemes kárára van.—

Utólag még megjegyzem, mikép a’ törvényczikk be
vezető sora , hol az előleges vizsgálat örökre eltörlöttnek 
mondatik, látszólag ugyan áll, de lényegileg némi változta

tással viszszaállittatik abban, hogy a’ nyomdatulajdonos min
den —  az ő nyomdájában megjelenendő nyomtatványért fe
lelőssé tétetvén, ez által azok előleges censoraikká tétetnek a’ 
sajtó alá nyújtott önálló munkáknak. Nem hagyhatjuk itt ész
revétel nélkül a’ törvényczikk ama különös— ’̂s mondhatni 
eredeti sajátságát sem,miszerint annak viszszaható erő tulaj— 
donittatik egész mart. 20aig. Ezen annálinkább megülkö- 
zénk, mert a’ megyei elem küldöttei, a’ tisztelt táblabirói in- 
telligentia alkotá azt, mellynek pedig az actiókkal annyi szá
zad óta olly sok baja volt, hogy végre a’ kereset föltételét u- 
gyanazon gyűlésre relegálta, ’s csak is ettől föltételezte ér
vényét. És a’ sajtóvétségeket mégis a’ vétség megtörténte 
után hozolt törvény által is sujthalónak véli!!— Ez nem ve
zet bennünket az Ígéret földére.

Ezen törvényczikknél jo b b ’s a’ kivánatokat kielégítőbb 
az, mellyet a ’ helytartótanács improvizált ’s ennélfogva —  
minthogy e’ törvény úgyis csak ideiglenesnek mondatik, ám
bár ha egyszer megállapittalik, változtatása sokkal többe fog 
kerülni, mint mostani hozatala,— ’s minthogy törvényhozá
sunk anélkül is incompetensnek nyilatkoztai magát arra,—  
hogy az alkotványt minden részleteiben reorganizálja: czél- 
szerűbb, ’s a’ kedélyeket megnyugtatóbbnak tartom, ha a’ 
sajtóvétségek iránt a’ helytartótanács provisorius intézkedése 
jelentetik ki érvényesnek addig, míg a’ nemzeti gyűlés nem
zeti és nem nemesi törvénynyel fog eziránt intézkedni. K. P.

S a jtó tö rv é n y . Az előző vizsgálat eltöröltetvén örök
re ’s a’ sajtószabadság viszszaállittatván, ennek biztosítékául 
id  e i gl e n rendeltetnek : 1. §. Gondolatit sajtó utján min
denki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti. —  2. §. 
Sajtóutoni közlés alatt értetik minden ollyan közlés, melly 
vagy szavakban, vagy ábrázolatokban, nyomda, kőnyomda’s 
metszés által eszközöltetik, ’s mellynek közzététele a’ példá
nyok akár ingyen kiosztásával, akár eladásával már meg
kezdődött. —

I. F e j eze t. Sajtóvétségekről. 3. §. Ki valamelly bűn 
avagy vétség elkövetésére , egyenesnek és határozottnak 
mondható felhívást tesz sajtó utján, és a’ bűn , avagy vétség 
valósággal el is követtetik, a’ felhívó, mint bűnrészes tekin
tetvén, a’köztörvények súlya szerint büntettetik.— 4. §. Ki 
valamelly bűn, avagy vétség elkövetésére , egyenesnek és 
határozottnak mondható felhívást tesz sajtó utján, de annak 
nemlonsemmikövetkezvénye, mintbűnkisérlő tekintetvén,a’ 
köztörvények súlya szerint fog büntettetni.— 5.§ . Kia’ nyil- 
ványos köz- és vallásos erkölcsiségből, ’s a’ tisztes erköl
csökből csúfot űz, l évre terjedhető fogsággal, és 400 fo
rintig emelkedhető pénzbírsággal büntettetik. —  6. §. Ki a’ 
magyar szent korona alá helyzeti terület tökéletes álladal- 
mi egysége, ki a’ sanctiopragmaticánálfogva megállapított 
’s az uralkodóház közösségében létező birodalmi kapcsolat 
ellen izgat, ki a’ különböző vallásu és nyelvű népfajokat egy
más ellen ingerli, ki az alkotvány erőszakos megváltoztatá
sára ’s a’ törvényes felsőség elleni engedetlenségre lázit, ’s 
bűnök elkövetésére hí fel és buzdít, négy évig terjedhető , és 
2000  forintig emelkedhető büntetéssel fog büntettetni.—  
7. §. Ki a’felség személyének sérthetetlensége,a’kir. székbeli 
öröködésnekmegállapítottrendeellen kikel, avagy a’ ki
rály magas személye ellen sértést követ el, hat évig terjed
hető fogsággal, és 3000  forintig emelkedhető pénzbírság
gal büntettetik.— 8. §. Ki az uralkodó ház tagjai ellen követ 
el sértést, négy évig terjedhető fogsággal és2000 ftig emel
kedhető pénzbírsággal büntettetik.— 9. §. Ki az országgyű
lés felső, vagy alsó, vagy mindkét tábláji ellen követ el sér
tést, négy évig terjedhető fogsággal és 2000  forintig emel
kedhető pénzbírsággal büntettetik.— 10. §. Ki törvény ál
tal alkotott valamelly hatóságot vagy testületet nem megbí
rál, de meggyaláz, vagy megbecstelenit, két évig terjedhető 
fogsággal, és 1000 forintig emelkedhető pénzbírsággal 
büntettetik. —  11. §. Ki valamelly köztisztviselőt vagy köz- 
megbizatásban eljárót, hivatalos telteire vonatkozólag nem 
megbírál, hanem meggyaláz, megbecstelenit, egy évig ter
jedhető fogsággal és 600 forintig emelkedhető pénzbírság
gal büntettetik. —  12.§. Ki magányszemélyt gyaláz m eg, 
becstelenitmeg, hat hónapig terjedhető fogsággal, és 300 
ftra emelkedhető pénzbírsággal büntettetik. Egyszersmind a’ 
panaszkodónak okozott pörlekedési költségekben ’s a’köz
zététel állal reá nézve előidéztetett károkban is a’ panaszko
dó részére el fogván marasztatni. —  13. §. Sajtóvétségért 
büntettetik a’ szerző ; ha ez sem tudatnék, a’ nyomda vagy 
metszde tulajdonosa. Ha e’ rendsorban a’ büntetést vagy a’ 
pénzbüntetésre nézve végrehajtani nem lehetne , mindig a’ 
rendsorbeü következőn fog a’ büntetés végrehajtatni, egy

másért jótállóknak tekintetvén.— 14. §. Ki az országgyűlés, 
a’ törvényhatóságok, mindenféle törvényszékek, és törvény 
által alkotott egyéb testületek iratait, és azok nyilványos ülé
seit hiv szellemben és igazán közli, ellene a ’ közlőitek tar
talma miatt kereset nem indittathalik.— 15. §. A’fogság és 
pénzbüntetés, a’ körülmények szerint, külön is, együttvéve is 
alkalmaztathalik. Minden pénzbüntetések az országos pénztár 
javára fordittatnak.— 16. §. Ki ugyanazon vétséget, mellyért 
már egyszer büntetve volt, ismét elköveti, azon büntetésnek, 
mellyre első ízben ítéltetett, felével súlyosabban büntethetik.

II. f e j  eze t .  A’ bírói eljárásról. 17. §. A’sajtóvétsé
gek fölött nyilványosan esküttszék íté l, azon szabályok sze
rint, meilyek az 1 8 4 8iki országgyűlésen kerületi válaszlvá- 
nyilag kidolgozott munkában: ,,a’ bírói eljárásról“ foglal
tatnak, melly javaslat, egyedül a’ sajtóvétségekre nézve , i- 
deigl. törvény erejére emeltetik. Megjegyeztetvén 39ik Sára: 
hogy esküttszéki képességre 200 forint évenkinti jövede
lem kívántatik; a Viliik fejezetre: hogy a’ főigazitószék ha
tóságával, ideiglen, a’ hétszernél yes tábla ruháztatik fel. —  
18. §. A’jelentörvény 3. 4. 5. 6. 7. 8ik SSok eseteiben , az 
illető közvádló hivatalos kivánatára történik a’ vizsgálat és 
közkereset alá vétel.— 19. §. A’ jelen törvény 9. és lOdik 
SSai eseteiben csak az illető testületek által hozott határozat 
folytában indíthatja meg a’ közvádló a’ megtorló keresetet. 
— 20. §. Egyéb esetekben a’ kereset csak az illetőnek pa
naszára indittathatik meg.— 21. §. Úgy a’közvádló, mint a’ 
panaszló fél, vádlevelében tartozik szabatosan és világosan 
kijelelni azon izgatást, felhívást, sértést, meggyalázást,meg-  
bec'stelenitést, mellyet megtoroltatni kíván, különben a’bűn- 
vizsgáló biró által kivánatától egyszerűen elmozdittatik,—  
22. §. A’ bűnvizsgáló biró a’ vád feladása után a’ nyomtat
ványokat vagy metszvényeket, ba szükségesnek Ítéli, tüstint 
zár alá veheti, melly eljárásáról rendes jegyzőkönyvet készít. 
Ha a’vád alól a’bepanaszlott feloldoztatik, a’lezároltakat a’ 
vizsgálóbíró köteles, 200  frt. büntetés terhe alatt, azonnal 
kiadni.— 23. §. Midőn a’ keresetet a’ közvádló hivatalból in
dítja meg, az, ugyanazon hatóság esküdt-birósága által Ítél
tetik el, mellynek keblében a’ vádlott lakik, vagy hol a’ mű 
megjelenvén, az aláirt példány beadása történt. Midőn pedig 
a’ kereset a’ panaszló fél folyamodására indittatik m eg , a’ 
melly hatóságban a’ panaszló fél lakik, az ügy abban is elí
téltethetik.— 24. §. A’ megbecstelenítő, meggyalázó, sértő 
állítások bebizonyítása nem engedtetik meg, kivevén, ha va
laki, mint tisztviselő,vagy köz megbízott cselekedett, és a’ 
felhozott tények e’ körbeli eljárására vonatkoznak. Ez eset
ben, ha a’ tény bebizonyíttatik, a’ vádlott tette számítás alá 
nem jöhet, kivevén azon megbecstelenitést, melly annak foly
tában még történt, a’nélkül, hogymagából a’ tettből szük
ségképen következett volna.— 25. §. A’ meggyalázott, m eg- 
becstelenitett panaszló fél erkölcsi magaviseleté mellett ta
nukat hallgattathat ki, de a’ vádlott, annak erkölcsisége el
len, tanuk kihallgatását nem követelheti.— 26. §. Az elma- 
rasztó ítélet meghozatván, azon kívül, hogy ez az elmarasz- 
tott költségin közzététetik, egyszersminda’ lefoglalt darabok 
elnyomása, vagy megsemmisítése, egyszer vagy részszerint, 
elrendeltetik.— 27. §. Kiazekképen elmarasztó ítélet által 
sújtott elmemüvet sajtó utján újra közzé teszi, vagy árulja , 
a’ szerzője ellen hozathatott legnagyobb büntetéssel fog suj- 
tatni.— 28. §. Minden ollyan sajtóvétség, melly ellen hivatal— 
bóli megtorlásnak van helye, hat hónap múlva; melly ellen 
pedig csak magán-kereset indítható , 2 év múlva idősül el. 
Az országgyűlés megsértésének esetében az idő, melly évi 
ülései közt esik, számításba nem jő.— 29. §. Minden sajtó
vétség, melly 1848. martius 20ika után követtelik e l, jelen 
törvény szerint fog elitéltetni.

III. f e j e z e t .  A z  idősza k i lapokról. 30. §. Ú jság, 
vagy időszaki lap, mellynek tartalma akár részben,akár egé
szen politikai tárgyak körül forog, és havonkint legalább két
szer jelenik meg, csak a’ következő föltételek teljesítése mel
lett adathatik ki: 1) Melly hatóságban a’ lap megjelenend,an
nak elnökéhez, t. i. alispánhoz, főkapitányhoz, grófhoz, pol
gármesterhez benyujtatik a’ nyilatkozat, mellyben kileend té
ve a’ tulajdonos, vagy felelős kiauó, vagyfelelős szerkesztő 
neve,laka, és a’ nyomda, mellyben a’ lap nyomatni fog. 2) 
Ha a’ lap naponkint jelenik meg, biztosítékul 20 ,0 0 0  forint, 
ha ritkábbanjelenikmeg, 10 ,000 forint tétetik le készpénz
ben, vagy fekvő birtokra árvái biztosítékkal betáblázott köte
lezvényben, első esetben a’ tőke az illető hatóság felügyelése 
’s jótállása alatt, b%  kamattal, a’ letevő részére jövedelmez. 
Az eddig megjelent lapok az első pontban foglalt föltételnek 
e’ törvény kihirdetése után tüstint,a’ második pontbelinek 2
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hónap alatt tartoznak eleget tenni. 3 ) Sajtóvétségérti elma
rasztalás esetében a’ pénzbüntetés e’ tőkéből vonatik le ; ha 
belőle ki nem telnék,'azon kívül, hogy a’ szerző együttjótál- 
lónak tekintetik, a’ foglalás a’ felelős tulajdonos, kiadó vagy 
szerkesztő egyéb javaira is kiterjesztetik. Az eként támadt 
hiányt az elmarasztaló Ítélet után 10 nap múlva ki kell pó
tolni, különben annak megtörténtéig a’ lap nem fog megje
lenhetni. 4 ) Melly időpontban a’lap vagy füzet szétküldözte— 
tik, annak egy példánya, a’ bejegyzett felelős személy alá
írásával, a’ helybeli hatóság elnökénél tétetik le. Csupán 
ennek nem teljesítése miatt a’ lapok szétküldözését megtilta
ni nem szabad, hanem ki e’ szabály ellen vét, 200 forintig 
terjedhető pénzbüntetéssel fog megbüntettetni. 31. §. Ki az 
előbbi §ban elősorolt föltételek betöltése nélkül időszaki la
pot kiad, egy évi fogságig, és 500 forintig terjedhető bün
tetéssel sujtatik. Ugye’ büntetés, mint a’ 30. §. 4.sz. alatt 
foglalt, a’ köztörvényszékek által, rövid úton , fölebbvihetés 
és ellenállhatás nélkül fog kimondatni.— 32. §. Melly közle
ményeket a’ kormány ’s a’ törvényhatóságok és egyéb tör
vényes testületek a’ szerkesztéshez küldenek,minden lap tar
tozik azokat, a’ szokott díjért, számába beigtatni. —  33. §. 
Minden időszaki lap tartozik a’ beküldés után legközelebb 
számába ingyen bevenni válaszát mindennek, ki a’ lap vala
melyik czikkében megneveztetett,vagy megjelöltetett. A’ vá
lasz még egyszer lehet hoszszabb magánál az illető czikk- 
nél; a’ mennyivel ennél hoszszabb, ezért a’ szokott beiglatá- 
si dij fog megüzettetni, ki megtagadja ezt, 400 ft. büntetés
sel fog rovatni.— 34. §. Minden czikkért, mellyek valamelly 
lapban megjelennek, ha a’ szerző felelősségre nem vonat
hatnék, a’ nyilatkozatban kijelelt felelős személyek is felelet- 
teherrel tartoznak. E’ felelősség kiterjed azon czikkekre is, 
mellyeket más lapból vagy könyvbül kölcsönöznek; illyen át
vételi esetben a’ büntetés a’ szerzőénél, vagy első közlőénél, 
mindig kisebb lévén ’s a’maximumig soha nem terjedhetvén.
35. §. Minden sajtóvéíségek, mellyek időszaki lapban követ- 
tetnek el, ugyanazon törvények szerint bünteítetnek, mint e- 
gyéb sajtóvéíségek.— 36. §. Az elmarasztó Ítélet megho
zatván, az illető tulajdonosok vagy kiadók tartoznak azt lap— 
jók legközelebb számában közzétenni a’30. §ban megirt mó
don megveendő 100 forint büntetés terhe alatt. Midőn a’31. 
§. értelmében bejelentett felelős személy itéletfolyIában fog
ságot szenved, az Ítélet kihirdetése után 3 nap alatt más fe
lelős személyt kell bejelenteni, és a’ lap csak annak neve a- 
latt jelenhetik meg.

IV. f e j e z e t .  Ä  n yo m d á kró l és kö n yv  árun Ságról.
3 6 . §.Nyomdátés kőnyomdát felállíthat minden,ki az 1840:16. 
törvényczikk lső és 2ik fejezetében foglalt rendeleteknek e- 
leget tevén, mellyben lakik, azon törvényhatóság elnökének 
szándékát bejelenti, és 4000  forintot, részére S^telkam ato- 
zandót, letesz. —  37. §. Ki titkolt nyomdát v. kőnyomdát bir, 
tudniillik melly nincs bejelentve, műszereinek elrontásán túl, 
1 évig és 2000  forintig terjedhető büntetéssel fog bűntettet— 
ni.—  38. §. Minden nyomdabirtokos lakát és sajtóinak he
lyét az illető törvényhatóság elnökének bejelenteni tartozván, 
ezenkívül köteles egy átzsinórozott és elnökileg lepecsételt 
könyvet tartani, mellyben mindenféle kis és nagy nyomtatvány 
elkészültének ideje, továbbá alakja, czíme, vagy ismertető 
tartalma, a’ kötetek, példányok, ívek száma bejegyeztessék, 
sőt az apróbbakból egyegy példány egy évig megőriztes
sék.—  39. §. A’ nyomda helyén vizsgálatot az illető törvény- 
hatóság akármikor tétethet, ’s az előbbi §ban említett köny
vet, átnézés végett, akármikor maga elibe terjesztetheti. —  
40. §. ügy a’nyomtatványokból, mint az ábrázolatokból két 
(2 ) példány a’helybeli hatóságnak átadandó, egyik a’ ható
ságé, másik kötve a’ nemzeti muzeurné marad. —  41. §. Melly 
nyomdatulajdonos bármelly nyomtatványra nevét és lakát ki 
nem teszi, vagy álnevet tesz k i, 500 forintig emelkedhető 
büntetéssel fog sujtatni. —  42. §. A’ könyvárusság semmi 
különös engedelemtől nem föltételeztetik, hanem azt, a’ ke
reskedőkre nézve fenálló törvényes szabályok megtartása 
mellett, mindenki gyakorolhatja.—  43. §. A’ könyvárusok, 
mindazon elmemüveket, mellyek elmarasztó Ítélet által még 
nem sujtvák, szabadon árulhatják. —  44. §. A’ kormány hi
vatalos lapjában az elmarasztó Ítélet által sújtott elmemüvek 
sorozata időnkint kihirdettelvén, ki annak megjelenése után 
illyen elmemüvet árul, a’ 27. §. szerint fog bűntetteim.— '45. 
§. Az úgynevezett házaló vagy zug-könyvárulók, az illető ha
tóság rendőri felúgyelése alá helyeztetnek.

A’ csendbizt.közp.választvány addig,mig a’nemzeti gyűlé
sen a’ nép követei öszsze nem ülnek, á l l a n d ó n a k  nyilat
koztatván ki m agát, a’ miniszterelnök úrhoz sebes postán 
Pulszky Ferenczet küldé el, ki a’ sürgöny vitelét Önként el- 
vállalá.Ezen választvány a’sajtótörvényreköv.határzatot ho
zott: ,,a’ választvány, a’ törvényhozó hatalom iránt teljes tisz
telettel, fölhiva érzi magát kijelenteni: mikép a’ sajtótörvé
nyeket, ha a’ közlött szakaszokban szenlesitletnének, tarlal- 
moknál fogva ollyanoknak tartja, mellyek az emberiség leg
szentebbjogát, a’ gondolatközlésének szabadságát az eddi
gitől csak különböző, de épen olly nyomasztó szabadalmi

lábra állítanák.— A’ választvány, jogosság és igazságosság 
szempontjából meg nem állhatónak tartja a’ közlött törvény
czikk 29. Sarendeletét, melly szerint a’ mart. 20ka óta el
követett sajtói vétségek már ezen, még nem is szentesített, 
annál kevésbbé közönségesben, és igy az illetők által nem 
is ismerttörvényczikkek szerint, ’s igy viszszahatólag volná
nak büntetendők. A’ választvány a’ kijelölt sajtóvétségek mi
nőségét, többek közt a’ 9. §ban foglaltat, határozatlannak, 
sőt nem is lehetőnek, a’ megszabott büntetések mennyiségét 
pedig szerfölött súlyosnak’s azért aggodalmat gerjesztőnek 
találja.— A’ választvány kijelenti, mikép az időszaki lapok 
kiadhatását föltételező biztosítékok nagysága, akár a’ külföld 
e’ részbeni intézkedései, akár a’ belviszonyok és vagyonos- 
ság vétessenek figyelembe,— nem tartathatik egyébnek, a’ 
sajtóügynek csak egy osztály, a’ vagyonos kaszt kezébe e- 
resztésénél. A’ választvány kijelenti, miszerint a’közlött tö r
vényczikk 13. Sát, melly azon esetben, ha a’ sajtóvétségért a’ 
szerzőre kimondott büntetés végre nem hajtathatnék,a’nyom- 
da tulajdonosát rendeli végrehajtás alá vétetni, az előleges 
vizsgálattal hasonló sulyuintézkedésnek tartja, mert az óva
tosság, mellyet az idézett §. a’ nyomda tulajdonosában tá
masztaná, mindenesetre szigorú előleges vizsgálatot idéz föl. 
A’ választvány kijelenti, mikép a’ közlött törvényczikkeknéla’ 
helyt, tanács által tett ideiglenes intézkedést is jobbnak ta
lálja ; és mivel az ideiglenes intézkedésnél a’ reform utján 
csak jobbat lehet következetesen várni, a’ törvényeket kielé
gítőknek nem tartja, sőt azoknak akkép szentesítését a’ szel
lemi kifejlődésre közcsapásnak mondja, még akkor is, ha e- 
zen,csak ideiglenes törvény helyébe a’ következő országgyű
lés más rendeleteket hozhatna. A’ választvány tudja, hogy a’ 
megszabott büntetések súlyát enyhíti a’ körülmény, miszerint 
bíróságul esküttszék van kijelölve,de azt sem tévesztheti szem 
elől: hogy az elsorolt hijányok némellyikénmég eskütlszé- 
ki eljárás sem segíthet.— Ezeknél fogva a’ választvány ha
tározta, hogy az elnökök eziránt mind gróf miniszterelnök 
urat, mind a’ megye követeit olly kérelemmel értesítsék: 
hogy a’ még meg nem erősittetetttörvényczikkek az elsorolt 
főhibákban a’ kor méltó igényeihez szabva igazittassanak.

P e s t ,  mart. 25én 1848.
Nagy betűkkel nyomott falragaszok által hivatik meg 

a’ fővárosi közönség a’ városház termében tartandó közgyű
lésre 1 1 órára. A’ nép minden rend ’s osztályból megjelenik. 
Pu 1 s z ky Ferencz pozsonyi küldetésében eljárván jelentést 
tesz, mikép a’ törvényhozás figyelembe vevén a’ főváros a- 
zon észrevételeit, miket a’ sajtóviszonyokrul szóló törvény
czikk iránt tett— ezen czikk szakaszait a’ tett észrevételek 
szerint ígérte módositandóknak. Igya’2 0  ezerpfrtos bizto- 
sitékpénzt felére csökkentendi,nemkülönben kinek lap-m eg- 
inditásra elegendő hypolhekája nem lenne, annak irányá
ban egy másiknak jót állása is elfogadtatik.— A’ többi szi
gorúbb pont is módosításon menend á t ; igy a’ kinyomandó 
munka v. czikkért csupán szerzője leendvén felelős, a’ nyom
datulajdonosakban fölállittatni szándokolt censura elenyészik. 
Ezen üzenet a’ fővárosi ingerült kedélyek megnyugtatására 
igen jól hatott.

Ugyanez alkalommal olvastatott föl a’ miniszter-elnök
nek K l a u z á l  Gábor úrhoz intézett levele is, mellyben ezt 
mint a’ gazdászat, műipar és kereskedés miniszterét fölhija 
a’ fővárosbani rend fentartására. Mind a’ levél, mind Klauzál 
Gábor miniszter ur beszéde a’ néphez hangos éljenzésekkel 
üdvözöltetett. N y á r y mint hihetőleg a’ belügyi minisztéri
umnál osztályfőnök lelkes b eszédet tartott a’ jelenvoltakhoz, 
melly a’ derék férfiúnak intézendő cselekvényit tűkör gyanánt 
terjesztő elé. Éljenek ! 12 óra előtt a’ népes gyűlés eloszlott.

A z országgyű lés évenkénti üléseiről —  l. §. 
Az országgyűlés jövendőben évenkint és pedig Pesten tart
ja üléseit és, mennyire a’ körülmények engedik, az éven- 
kinti ülésre az ország rendéit ő felsége mindig a’ téli hóna
pokban hivandja öszsze. Azévenkinti ülések megtartása kö
zött hat hónál hosszabb idő közbe nemeshetik. —  2.§.A’ho- 
zoltlörvények jövendőben mind az évi ülés alatt, mindaz ü- 
lés végével meg fognak ő fels. által erősittetni— 3. §. A’kép- 
viselők három évig tartandó egy országgyűlésre, ’s ezen or
szággyűlésnek mind három évi üléseire választatnak. —  4. 
§. 18481Ó1 kezdve minden harmadik év eltelte után, a’ köv. 
országgyűlés első évi ülésének megnyitását megelőző hat hét 
lefolyása alatt, országszerte uj képviselőválasztás történik, 
midőn azok is, kik időközben választattak meg, csakuj meg
választás által tarthatják meg képviselő-helyeiket, és pedig 
szinte egy országgyűlés három évi üléseire. — 5.§ . Ó felsé
gének joga van az országgyűlést a’ három év eltelése előtt 
is feloszlatni, ésuj képviselő-választást rendelni; de ez eset
ben az újabb országgyűlés üszszehivásáról aképen rendelke- 
zendik, hogy az előbbinek folytatásától számítandó három hó
nap alatt öszszeüljön.— 6.§. Az évi ülés azulólsó évrőli szám
adásnak és következő észt. költségvetésnek a’ minisztérium 
által leendő előterjesztése ’s azirántoki határozatnak megho
zatala előtt el nem oszlattathalik.—  7. §. Elnököt és egy má
sodelnököt a’ főrdi táblához a’ táblatagjaiből ő felsége ne- (

vez ki, de jegyzőit, szinte saját tagjai közül, titkos szavazás 
utján a’ tábla maga választja. —  8 . §. A’kir. tábla a’képvi
selők táblájának kiegészítő része lenni ezennel megszűnvén, 
a’ képviselő tábla egy elnököt, két alelnököt és jegyzőket, 
tagjainak sorából, titkos szavazásutján maga választ. Mind
ezen táblahivatalnokok évenkint és az első ülésben választat
nak és illetőleg neveztetnek ki, melly ülésben az elnökséget a’ 
tábla légkor osb tagja viendi.—  9 . §. Úgy a’ főrendi, mint 
az alsó táblai elnökaz országos pénztárból dijt húz, melly a* 
legközelebb országgyűlés első évi ülésében fog meghatároz- 
tatni.—  10. §. Ülései mindkét táblának ezután is (nyilványo- 
sak. A’tanácskozásaiban szükséges csend és rend ’s a’ hall
gatók teljes hallgatagságban tartása iránt mindenik táblasza
bályokat alkot ’s azok végrehajtását elnöke által szigorúan 
eszközölteti. —  11. §. E’ részben előleg már most rendelte
tik, hogy a’ hallgatóságnak a’tanácskozást háborgatni sem
miképen nem szabad. —  12. §. Ha egyes hallgató, vagy a* 
hallgatóság, a’ tanácskozást háborgatja és az elnöki egyszeri 
intésnek sikere nincs, másod Ízben a’jelen törvényre hivat
kozva az egyes hallgatót, vagy illetőleg a’ hallgatóságot ki
parancsolhatja, és annak helyét bezárathatja. —  13. §. Ez 
megtörténvén, a’ tanácskozás vagy azon nap, vagy később, a’ 
többség határozata szerint, de mindig nyilványosan folytatta— 
tik. —  14. §. A’ rend és csend fentartása a’ nemzeti őrség 
alkalmazásával eszközöltetik. —  15. §. Az előbbi §§banem
lített szabályokon kívül, a’ legközelebb észt. ülésben legel— 
sőbben is mindenik tábla magának rendszabályokat készít, 
mellyekben a’ tanácskozás és szavazás módja és rende’s ál
talában véve a’ tábla belügye megfog határoztatni,de mely- 
lyeknek a’ szorosabb értelemben vett tanácskozási rendet il
letőrésze, csak az évi ülések végével’s csak a’ törv. javasla
tok tárgyalásának bevégzése után, fog módosíttathatni.—

Az erdélyi országgyűlés öszszehivatását kérő föl- 
irási javaslat. Nemzetünk az európai népcsaládok köze
peit egy maga áll, önmagából merítvén az erőt, melly által 
egy évezreden keresztül fentartá magát. —  Az idői és kö
rülmények viszontagságai három száz éve, hogy e’ nemze
tet politikailag elválaszták; —  a’ testvér Erdély külön ország 
lón. —  Az elválás első fájdalomérzete a’ viszontegyesülés 
vágyának első ohajtata is volt —  három század lefolyta alatt 
mindig növekedve. —  És most, midőn a’ legkülonzőbb 
érdekű ’s természetű népek—  felejtve a’ múltak keserű em
lékeit, a’ százados gyűlöletet, ellenszenvet, testvérileg nyúj
tanak kezet egymásnak ’s ölelkeznek, — nemzetünknek,test
vérével Erdéllyel egyesülési vágya a’ legfelsőbb fokot érte el. 
—  Tekintetbe vevén más részről a’ rendkívüli fontos körül
ményeket, és azt, hogy testvér Erdélyország hasonló hely
zetben van, hogy alkotványos életét a’ kor igényeihez képest 
ki nem fejthette, és épen azon okoknál fogva, mellyeket saját 
hazánkra nézve martius 14kén kelt fölírásunkban fölfejtet
tünk. —  Hogy az idő rohanó követelései erdélyi testvérein
ket készületlen ne lepjék m eg— hogy a’ halaszthatatlan át
alakulás alkotványos utón és irányban vezettethessék, ’s így 
Erdélyország a’ vészes bonyodalmaktól megmentve, velünk 
egyesülhessen egy álladalommá, ’s megszilárdulván, nem
zetünk erőben és szabadságban Felséged trónjának és a’ dy- 
nastiának hatalmas és erős támaszaivá válhassunk. Ezen né
zetekből Felséged trónja és a’ dynastia iránti tántoríthatat
lan hűségünk bizalmával esedezünk Felségednek: hogy Er
dély országgyűlését mentólelóbb öszszehíni méltóztassék,—  
mellyben a’ hazánkkali rég óhajtott egyesülés kieszközöltes
sék’s az idő—követelte átalakulás az országgyülésvezetésea- 
latt és által alkotványos utón és irányban történjék. így egye
sülve ’s öszszeforrva nemzetünket megerősítettük ’s megerő
sítve Felséged trónjának ’s a’ dynastiának nemcsak hűség
ben tántoríthatatlan, de erőben megdönthetetlen támaszai és 
védőji leendőnk. K ik’stb.

Ä  hitelintézetről Általában a’ földbirtokosok ’s kü
lönösebben azoknak kívánatos felsegitésére, kiknek a’ T. tör
vény által úrbéri jövedelmeik felfüggesztettek, ideiglen ren
deltetik: l .§ . A’ hitelintézet felállítására a’ minisztérium fel— 
hatalmaztatik. —  2. §. Alapszabályit, törvényhozási meg
vizsgálás és helybenhagyás végeit a’legközelebb országgyű
lés első évi ülésének be fogja mutatni. Kijelentetvén külö
nösebben: 3. §. tartalék-tőkéjének megalapítására az or
szág részéről 5 0 0 ,000  forint rendeltetik ki. —  4. §. Azon 
magánbirtokos, kinek úrbéri megszűnt haszonvételei iránt 
kármentesítés van a’ T. törvény által biztosítva, úrbéri ha
szonvétele tőkéjéig kölcsönt kapnia mindenek előtt elsőség
gel bir, ha a’ kölcsönt kellőleg biztosíthatja. És a’ megszün
tetett úrbéri tartozásoknak az e’ részben alkotandó törvény 
rendelete szerinti országos megbecslés által megállapítandó 
tőkeértéke, az illy kölcsön megtérítésénél viszszaüzetéskint az 
álladalom által el fog fogadtatni. —  5 . §. A’ hitelintézet kö
vetelése kiváltsági elsőséggel bir minden más követelés fö
lött, kivevén, a’ mellyek elsőbb helyen vannak bejegyezve.—  
6 . §. A’ hitelintézet részire lekötött birtok csőd alá kerül
vén, a’ kamat és törlesztési járulék a’ perfolyam alatt is pon
tosan fizetendő, mellynek elmulasztása esetében a’ hitelintó-
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zet, azon birtokból, rövid per utján, egész követeléseit, tö
kével együtt is, megtéríttetheti magának.—  7. §.* Minden ol- 
lyan kérdések fölött, mellyek úgy az intézet és adósai, mintáz 
intézet és hitelezőji közt támadhatnak, az illető váltótörvény- 
szék rövid utón bíráskodik. —  8. §. Kölcsönét a’ hitelinté
zet, a’ kölcsönvevő tetszése szerint, akár kész ezüst pénzben, 
akár hitel-levelekben fogja adhatni. —  9. §. A’ szükséges 
készpénz megszerezhetése végeit az országos ’s közalapítvá
nyi pénztár is kútfőül jelöltetik ki, ezen pénztárak kölcsöne, 
a’hitelintézet részéről,szokott hitellevelek által biztosittalván.

T örvényczikk i ja va sla t az ösiség eltörlése körüli 
részleges intézkedések.—• A’ fekvő magánbirtok biztosítá
sára, a’ törvény részletesebb rendelkezéséig, határoztatik: 1. 
§. Minden keresetek,mellyek joggyökösségből (ex radicalita- 
te juris), vagy az Örökvallások bármelly czim alatti érvényte
lenítésére, az eddig fenállott törvények erejénél fogva tá
maszthatók lennének, megszüntetnek. —  2. §. Kivétetnek a- 
zonban: a) A’ folyamatban levő azon perek, mellyekben a’ bí
rói odaítélés (adjudicatoriasententia) már közbejött, b) Kel
tők napjától számítva 32 évet meg nem haladott ollyatén ö- 
rökvallások,mellyekre nézve csel vagy csalárdság bebizonyít
ható.—  3) §. A’ teljes törvényes kort el nem ért, gyámság 
’s gondviselőség alól föl nem oldott személyek által tett és 
teendő örökvallások, az eddigi törvényekhez képest ezentúl 
is, a’ törvényes elévülési esztendők alatt,félretehetők. —  4. 
§. A’zálogok és ideiglenes érdemdijazásök (inscriptió), mely- 
lyeknek ideje még le nem folyt, ha ennek kitelte után egy év 
alatt per utján viszsza nem követeltetnek, a’ birtokosok örök 
tulajdonaivá válnak. —  5. §. A’ melly zálogok és ideiglenes 
érdemdijazásök ideje már kitelt, deirántok eddig per nem in
díttatott, azok örök tulajdonként maradnak a’ mostani birtoko
sak kezei között. 6. §. De a’ már megindított perek is csak 
azon esetben folytathatók, ha azokban eddig biróit'élés jött 
közbe. 7. §. A’ 6ik§ban említett zálogos perekbeni nyertes 
fél, ha a’ zálog régi, vagy is a’ kikötött évek letelte után 32 
esztendő múltával vétetett követelés alá, a’ földbirtok mostani 
valódi b e c s á r á t ,  az újabb zálogokban pedig a’ zálo
gos ö s z v e g e t é s  ezen fölül mind a’ két  e s e t b e n  
minden befektetést, építéseket és javításokat megtéríteni 
tartozik. —  8. §. Az eddigi bírói zálogok, jelen törvény kihir
detésétől, az ezentuliakpedig a’ végrehajtástól számítandó 3 
év alatt viszszaválthatók, azontúl a’ birtokos kezén örök tu
lajdonként maradnak. 9. §. Az eddigi öröködések, mellyek 
megnyiltok után 32 év alatt per utján köveleltettek, elévül- 
teknek tekintendők. 10. §. Kivétetnek azon öröködések, mely- 
lyek iránt jelenleg folyamatban levő perekben odaítélés jött 
közbe. 11. §.E’ törvény kihirdetése után megnyílandó örö
ködések, ha tiz év alatt törvény utján nem kerestetnek, szinte 
elévülnek.—  42. §. Kiskorúak, kik gyám és gondviselés a- 
latt vannak, törvényes kedvezéseiket e’ részben is megtartják. 
__13.§. A’királyiügyvéd öröködése, negyedizbenivérroko
nok létében, vagy végrendelet esetében, jelen törvény kihir
detése után megszűnik. —  14 §. A’ kir. ügyvéd az eddig ki
nyílt öröködést sem követelheti, ha aziránt eddig pert nem 
indított. — 15. §. A’ kir. ügyvéd vagy annak jogát képviselő, 
semmi esetben sem nyerheti meg az ollyan javakat, mellyek 
örökvallás melleltbiratnak.— 16. §. A’minisztérium meg- 
bizatik: hogy az ősiségnek minden ágazataiban mimódon le
endő megszüntetése iránt a’ jövő országgyűlés elibe részle
tes törvényjavaslatot terjeszszen.

T örvényczikk  d  vallásbeli különböző fe lekezetitek  
polgári egyenlőségérőlA'küYónb'öző hitvallások közt létező 
jogi és kötelességi különbségek megszüntetése végett a’ 
zsidó valláson levőkre nézve rendeltetik: l . § .  ó fels. magyar 
minisztériuma által a’ zsidó valláson levők belállapotait ke
belükből és egyéb vallásbeliek közül is meghívandó egyedek 
közbejöttével megvizsgáltatni ’s az e’ tekintetben szükséges 
reformokra nézve a’ lelkiisméret teljes szabadságának alap
ján a’ legközelebb országgyűlésnek törvényjavaslatot elő
terjesztetni fog. Addig is — 2.§ . a’ zsidó községek polgári 
tekintetben teljesen megszüntetnek, és annak tagjai a’ község 
rendes elöljáróságának minden tekintetben alávettetnek’s il
letőleg a’ községbe teljesen beolvasztatnak. — 3. §.A’ zsidó 
és keresztyén valláson levők között kötendő vegyes házassá
gok, a’ házasságból származó polgári viszonyokra és követ- 
kezvényeikre nézve, ezennel, mint polgári kötések, törvé
nyeseknek ismértetnek.—  4. §. Illy házasságok megyékben 
az alispánok előtt, — a’ Jászkun- és Hajdúkerületekben 
a’ főkapitány, a’ fiumei és bukkari kerületekben a’ tenger- 
melléki kormányzó, a’ szepesi 16 városban és turmezei ke
rületben a’ k e r ü l e t i  gróf, —  szabad királyi váro
sokban a’ polgármester előtt nyilványitandók az által, hogy 
a’ házasságra lépők négy bizonyságaikkal a’ nevezett tisztvi
selők előtt megjelenvén, házassági szándokukat kijelentsék 
és a ’ házassági szerződést aláírják. —  5. §. Az illető tiszt
viselő a’ házassági szerződésre a’házasságnak előtte lett nyil- 
ványitásáról bizonyítványát ráírja, ugyanezen szerződésnek 
két eredeti példányát a’ törvényhatóságnak, a’ törvényható
ság pedig egy példányt a’ minisztériumnak fog felterjeszteni.

—  6. §.A’ zsidókés keresztyének között kötendő házasságok
ból születendő gyermekek, a’ keresztyén szüle hitvallásában 
lesznek nevelendők. — 7. §. A’ belügy-miniszter rendelése
ket teend, idegen zsidók más országokból beköltözésének 
meg gátlására.

A’ független magyar f e l e l ő s  m i n i s z t é r i u m  ala- 
kitásárulszólót.vényjavaslatköv. l .§ . Ú fülségéneka’ király
nak személye szent és sérthetetlen. Az országgyűlésen hozan
dó törvényei szentesítése egyedül őt illeti. —  2. §. ü  fel
ségének az országbóli távollétében a’ nádor és királyi hely
tartó az országban ’s ahoz kapcsolt részekben, a’ korona egy
ségének ’s a’ birodalom kapcsolatának épségben tartása mel
lett, a’ végrehajtó hatalmat a’ törvény és alkotvány ösvényén 
teljes hatalommal gyakorolja, és személye ez esetben hason
lóképen sérthetetlen.—  3. §• Ó fels. ’saző  távollétében a’ 
nádor ’s kir.helytartó a’ végrehajtó hatalmat a’ törvények ér
telmében független magyar minisztérium által gyakorolják ’s 
bármilly rendeleteik, parancsolataik, határozataik, kinevezé
seik csakúgy érvényesek, ha a’ miniszterek egyike által is a— 
Iáiratnak. —  4. §. A’ minisztériumnak mindegyik tagja min
dennemű hivatalos eljárásáért felelős. — 5. §. A’ minisztéri
um székhelye Buda-Pest. —  6. §. Mindazon tárgyakban,mel
lyek eddig a’ m. k. udvari kanczelláriának, a’ k. helytartóta
nácsnak ’s a’ k. kincstárnak, ide értve a’ bányászatot is, kö
réhez tartoztak, vagy azokhoz tartozniok kellett volna,’s ál
talában minden polgári, egyházi, kincstári, katonai tárgyak
ban ő felsége a’ végrehajtó hatalmat ezentúl kizárólag csak 
a’ magyar minisztérium által fogja gyakorolni.—  7. §. Azon 
tárgyak, mellyek a’ 6ik §ban említett kormánytestületek által 
végelhatározás végett ő felségéhez szoktak fölterjesztetni, ő 
felségének az országbóli távollétében a’ minisztérium általa’ 
nádor ’s kir. helytartó elhatározása alá terjesztendők. —  8. 
§. A’ minisztérium á ll: egy elnökből, ’s ha ez maga tárczát 
nem vállal, kívüle még nyolcz miniszterből. —  9. §. A’ mi
niszterelnököt ő felségének az országbóli távollétében a’ná- 
dor és kir. helytartó, ő felségének jóváhagyásával nevezi.—  
l0 .§ . Minisztertársait legfelsőbb megerősítés végeit az elnök 
teszi javaslatba. —  11. §. A’ miniszterek egyike folyvást ő 
fels.nek személye körül lesz, ’s mindazon külviszonyokba,mel
lyek a’ hazát az örökös tartományokkal közösen érdeklik,be
folyván,azokban az országot felelősség mellett képviseli. —
12. §. A’ minisztériumnak, azon tagján kívül, melly a’ 
felség személye körül a’ 11. §ban említettkülügyekre ügye- 
lend, következő osztályai lesznek: a) Belügyek. b) Országos 
pénzügy, c) Közmunka és közlekedési eszközök, d) Földmű
velés, ipar és kereskedés, e) Vallás és közoktatás, f) Igaz
ságszolgáltatás és kegyelem, g) Honvédelem osztályai. —
13. §. Mindegyik osztálynak, valamint az ahoz tartozó’s az 
illető osztályfőnökök vezérlése alatt állandó hivatalos sze
mélyzetnek élén külön miniszter áll.— 14. §. A’ kebelébeni 
ügykezelésmódját a’ minisztérium]maga határozandja meg. 
— 15. §. Az öszszes minisztérium tanácsülésében, midőn ő 
fölsége, vagy a’ nádor királyi helytartó abban jelen nincs, a’ 
miniszterelnök elnököl, ki e’ tanácsot, midőn szükségesnek 
látja, mindenkor öszszehíhalja. —  16. §. Mindegyik minisz
ter azon rendeletért, mellyet aláír, felelősséggel tartozik.—  
17. §. Az ország közügyei felett ő fölsége, vagy a’ nádor ’s 
királyi helytartó, vagy a’ miniszterelnök elnöklése alatt ta r
tandó értekezés végeit, Buda-Pesten állodalmi tanács állít— 
tátik fel, melly a’ legközelebb országgyűlésen fog állandóan 
elrendeztetni.—  18. §. A’ külügyeknek ő felsége személye 
körül leendő minisztere mellé a’ kivántató hivatalos személy
zettelkét állodalmi tanácsos rendeltetik, kik jelenleg a’ ma
gyar kir. udv. kanczellária előadó tanácsosai közül fognak az 
illető miniszter előterjesztésére neveztetni.— 19.§. A’ ma
gyar királyi udvari kanczellária többi előadó tanácsosai a’ 
l7dik§ban említett állodalmi tanácsba fognak áttétetni.—  
20. §. A’ magy.kir. helyt. tan. ’s az udvari kincstár az illető 
miniszteri osztályok között felosztatnak.—  24. §. A’ 6ik§ban 
körülirt kormánytestületeknek előlülő tagjai a’ 1 Sík §ban 
említett közállományi tanácsban foglalnak helyet ’s ott a’ fel
ség, a’ nádor kir. helytartó vagy miniszterek távollétében 
elnökölnek.—  22. §. A’ 6ik §ban emlitett kormánytestüle
teknek minden hivatalnokai és szolgái ’sigy nemcsak azok, 
kikujabb alkalmazást nyernem, hanem addig, mig másképen 
fognak alkalmaztathatni, azok is, kika’ felebb emlitettminisz- 
teri osztályokban el nem helyeztetnek, jelenleges fizetésöket 
egészen megtartandják. —  23. §. Az ország minden törv. 
hatóságai eddigi törvényes hatóságukban ezentúl is megha
gyatnak. —  24. §. A’ törv. bíróságok és ilélőszékek törvé
nyes Önállásukban ’s a’ törvény további rendeletéig, eddigi 
szerkezetűkben föntartandók. —  25. §. Á’ miniszterek az or
szággyűlés mindegyik táblájánál üléssel bírnak ’s nyilatkozni 
kívánván, meghallgatandók. — 26. §. A’ miniszterek az or
szággyűlés mindegyiktáblájánál annak kivánatára megjelenni 
’s a’ megkivántató felvilágosításokat előadni tartoznak. —  
27. §. A’ miniszterek hivatalos irataikat az országgyűlés 
mindegyik táblájának kivánatára, magának a’ táblának, vagy 
a’ tábla által kinevezett küldöttségnek megvizsgálása alá bo

csátani köteleztetnek. —  28. §. A’ miniszterek szavazattal az 
országgyűlésen csak azon esetben bírnak, ha a’, felső táblá
nak törvény szerint tagjai ;vagy követül az alsó táblához meg- 
választatnak.— 29. §. A’ miniszterek feleletre vonathatnak,
a) Minden olly teliért, vagy rendeletért, melly az ország füg
getlenségét, az alkotvány biztosítékait, a’ fenálló törvények 
rendeletét, az egyedi szabadságot,vagy a’ tulajdon szentségét 
sérti, ’s áltatok hivatalos minőségükben köveltetik el, vagy il
letőleg kiadatik; b) A’ kezeikre bízott pénz ’s egyéb értékek 
elsikkasztásaért, vagy törvényellenes alkalmazásaért;c)A’tör- 
vények végrehajtásában, vagy a’ közcsend és bátorság fen- 
tartásában elkövetett mulasztásokért, a’ mennyiben ezek a’ 
törvény által rendelkezésükre bizolt végrehajtási eszközökkel 
elhárithatók valának. •—  30. §.A’minisztereknek vád alá he
lyeztetését az alsó tábla szavazatinak általányos többségével 
rendeli el — 31. §. A’birásko jást a’ felső tábla által, saját 
tagjai közül titkos szavazással választandó bíróság nyilványos 
eljárás mellett gyakorlandja, és a’ büntetést a’ vétséghez a - 
ránylag határozandja meg. Választatik pedig öszszesen 36 
tag, kik közül azonban l2őt az alsó tábla által a’vádper elő— 
vitelére kiküldött biztosok, I2őt pedig a’ vád alá vont minisz
terek vethetnek viszsza. —  Az ekként alakitolt és tizenkét 
személyből álló bíróság fog fölöttük ítéletet mondani. —  
32. §. Az elmarasztalt miniszterre nézve a’ királyi kegyel— 
mezési jog csak általányos amneslia esetében gyakorolható. 
—  33. §. Hivatalos minőségükön kívül elkövetett egyéb vét
ségökre nézve a’ miniszterek a’ köztörvény alatt állanak. —  
34. §. A’ minisztérium az ország jövedelmeinek és szükségei
nek kimutatását —  ’s a’ múltra nézve általa kezelt közjö- 
vedelmekrőli számadását a’ képviselők táblájának megvizs
gálás és illetőleg jóváhagyás végett évenkint bemutatni köte
les.—  35. §. A’ minisztérium hivatalbeli fizetését, a’ tö r
vényhozástovábbi rendeléséig, a’ nádor és királyi helytartó 
határozandja meg.

A’ mart. 23kai kerül, ülésben elfogadtatott következő 
törvény-javaslat az „úrbéri megszüntetettmagán-javadalmak 
slalusadóssága leendő változtatásáról:,, Az úrbéri mindenne
mű tartozások t. törvényczikk által történt megszüntetése kö
vetkeztében rendeltetik: —• l.§ .H ogyaz országgyűlés be
rekesztése után megszűnendő úrbéri javadalmak igazságsze
rinti megbecsültetését ő felsége ministeriuma lehető legrövi
debb idő alatt eszközölje.—  2. §. A’ megbecsülés alapjaid e- 
gyedül azon haszon szolgáland, melly abból az illető földesu
rakra valósággal háramlóit, nem pedig azonteher, mellyet az 
azt szolgáltató alattvalók általa szenvedtek.—  3. §. A’ meg
becsülésnek m i k é p e n  1 e en d ő e s z k ö z 1 é s é t  az illető 
minister határozandja meg. A’megbecsülendő évi haszon ér
téke húszszorozva teszi a’ kármentesítési tőkét. —  4. §. A’ 
megbecsülés helyessége ellen teendő kifogásokat az igaz- 
ságminiszterium által országkerületenkint nevezendő négy,a’ 
kapcsolt országok részére külön egy öt tagból álló, és a’ sta
tus által díjazandó választvány sommásan ítéli el. — 5. §. Az 
ekép meghatározandó becsérték fejében a’ ministerium az 
illető birtokosoknak haladéktalanul statuskötelezvényeket ad. 
6. §. Az állomány az ekép biztosított tartozás kifizetését ezen
nel lekötelezi ’s azt valóságos statusadósságnak elismeri. A’ 
közállomány ezen tartozás kifizetését a’ kincstári fekvő javak
kal is biztosítván, a’ felelős minisztérium ezen javak kölcsön
zés alapjáuli lekötésére, vagy részenkinti eladására is fölha- 
talmaztátik. 7.§. Ezen statusadósságnak rnikép leendő kama
tozása és eltörlesztése iránt a’ minisztérium a’ legközelebb 
országgyűlésnek törvényjavaslatot teend, melly is felőle vég
kép határozand. —  8. §. E’ törvényrendelet ezen statusadós
ság minden kötelezvényébe szórul szóra belé igtatandó.

Ezután a’ miniszterelnök következőleg nyilatkozott: 
„Minthogy tisztában vagyok magammal a’ miniszterek iránt, 
’s ő fölsége a’ minisztérium- alakításra engem bizott meg, 
annak ő fölsége által leendő k. megerősítéséről bizonyos va
gyok’s a’ miniszterek neveit ezennel tudtul adom. Nem tét-* 
tem volna ezt a’ megerősítés előtt, de a’ körülmények for
dulata ollyan, miszerint legközelebb a’ miniszteriumbólPest- 
re kettőt le kell küldenem.“ A’ miniszterek nevei következők: 
miniszterelnök:(tárcza nélkül) gróf Batthyány Lajos; belügy
miniszter: Szemere Bertalan; Ausztriávali érintkezésre : hg 
Eszterházy Pál; pénzügy-miniszter: Kossuth Lajos; hadügy
miniszter: Mészáros Lázár (huszárezredes); közlekedési: gr. 
Széchenyi István; nevelési: b. Eötvös József; földművelés és 
műipari: Klauzál Gábor; igazság-miniszter : Deák Ferencz. 
A’ miniszterek nevei zajos éljenzéssel fogadtattak, de legza- 
josbbal gr. S z é c h e n y i  Istváné.

P o z s o n y, mart. 15. Addig is, mig az orsz.gy. tanács
kozásokat folyton ’s egymásután közölhetnék, ezúttal e’ két 
levél mellett az országgy. megállapodásokat bocsátók előre: 
,,A’ pillanat fontossága’saz események nyomatékatollatra
gadtat velem, hogy önnek és becses lapja olvasóinak csak pár 
szóval vázoljam a’ tegnap óta történteket. Eleven színekben 
ragyogmég képzetem előtt a’ tegnapi főrendi ülés magasz
tos képe. Példátlan számú néptömegtölté be a’ terem minden 
űrét, számos női hallgatóság a’ karzaton, Az ülés kezdete



előtt már néhány kedvencz, főleg a* kozszeretetü b. Éöt- 
vösJ.kit ma először pillantánk meg e’helyen,szűnni nemakar ó 
örömzajjal fogadtattak. Megjelenik a’ nádor és a’ terem, a’ 
szó teljes értelmében, megdördül az ,.éljen“ —  Örömvihará
ban. Milly benyomást tőnek minden jelenlevőre őfenségének 
szavai, midőn az „országgyűlési teendőink, irá n til rendi ü- 
zenet mellett ide áttett fölirási javaslat felolvasása után oda 
nyilatkozott: miként ezen javaslattól azon eredvényt reméli, 
hogy azt a’mgos főrendek minden változtatás nélkül elfogad
ni sziveskedendnek“ —  leírnom lehetlen. A fölirási javaslat 
e g y  a k a r a t t a l  elfogadtatik.„Ohajtom,hogy ezen ország
gyűlés eredvénydusan végződjék, ez forro kivanatom, ma 
már ígérhetem, hogy e’ czélra mind hivatalos mind személyes 
befolyásomat önálló szilárdsággal fogom használni.Biztositom 
azért a’ nm. forr. hogy hazánk alkotványos kifejtésére az 
országos rendekkel kezet fogni most és jövőben tisztemnek 
tartandom. Erre csak egy ut vezet.-szoros egyetértés, öszsze- 
tartás e’ nehéz időkben, ’silly öszszetartásra a’ mgos főrrket 
egész bizodalommal fölszólítom.“ —  így szól a’ nádor, és 
a’ lelkesedés orkánszerü kitörése tanúsítja, hogy e’ szavak 
a’ közértelemben viszhangra találtak. —  Elhatároztatván, 
hogy a’ fölirást nádor ő fensége vezérlése alatt országos vá- 
lasztvány viendi a’ trón ebbe, az ülés szétoszlott nádor ő 
fens, abbeli nyilatkozata után: miként hálaérzelmét kénytelen 
nyilványitani az iránta mutatkozott bizodalom ésragaszkodás- 
ért, és miként nem kétli, hogy ha a’ felség e’ nehéz körülmé
nyekben föl fogja hívni a’magyar nemzetet, ez minden áldo
zatra leend kész.“  —  Örömmel keblében a’ megelégülés 
mosolyával arczán hagyta el kiki a’ teremet, hogy az if
júságnak a’ sétatéren tartott m eet i  n gjéhez csatlakozzék. 
Ennek czélja vala egy a’diadalmaskodottfölirás teremtőjének, 
Kossuthnak hozandó fáklyásmenet és pedig a’ p o 1 g á r s ág
g a l  egyetemben. Vig zene mellett, részint a’ szózatot danol- 
va vonult a’ fiatalság a’ városházhoz,hol épen a’ polgári őr
sereg tisztjei ülést tartottak. Az ifjúság egy küldöttsége föl
siet a’ terembe és fölkéri a’ jelenlevő polgártiszteket, hogy 
hozzájárulásukkal a’ mára czélba vett örömünnepélyen részt 
vegyenek.Teljes hazaüui készséggel jelentetett ki a’fiatalság- 
nak a’ polgárság részvéte, kik egyenruhában megjelenni i- 
gérkeztek. —  Estfelé nagyszámú embertömeg várta a’ bécsi 
gőzös megérkezését.Fehér zászlóval díszítve érkezett ez’s ho
zott örömhíreket a’ sajtsózabadságról, nemzeti őrsereg-ala- 
kulásról, hg M. leléptéről, ’s villanysebességgel terjedt e’ 
hir városszerte.

Esti 9 őr. roppant néptömeg gyűlt Öszsze a’ sétatéren. 
Itt a’ lelkesülő ifjúság, itt az egyenruhás polgárság bizalmas 
egyetértésben. Minden , kinek hirtelenben jutott, fáklyát ra
gadott és a’ menet megindult. Az ünnep hőse KossuthLajos 
a’ zöldfa vendégfogadó teremében több elvbarátival mu
latván, a’ fáklyásmenet e’ ház előtt megáldott.A’ fiatalság ré -  
szérőli szónoklatra Kossuth Lajos a’ ház párkányáról örök- 
emlékezetü szavakat intézett a’ néphez—  mellynek lelkese
dése zajos örömhangokban nyilványult. Felséges, léleke
melő látvány az ifjúság szives rokonérzetben a’ polgárság 
közé vegyülve.Egyes jelenetekről máskor szólandunk.— Most 
csak annyit még, hogy az országos választvány ma reggeli 10 
órakor indult el Bécsbe „Feren.czKároly“ gőzösön. A’ nem
zet szerencse-kivánati kisérjék azt.Ésnéhány perez előtt dél
utáni 4 órakor a’ fiatalság képviselőji szálltak „Béla“ gőzös
re és mentek a’ Rákóczy induló bájzenéje mellett, a’hátrama- 
radtak örömzajaközepett a’birodalmi városba.— A’küldölt- 
ségi eljárás eredvénye telegraph által fog— minthalljuk —  
a’ pozsonyiaknak tudtuladatni.Képzelheti ön milly feszültség
ben él most városunk. De remélljük a’ legjobbat. Isten áldja 
meg a’ magyart az alkotványos élet m i n d e n  malasztjaival!

Mart. 18án. A’ néhány nap alatt lefolyt események, leg- 
vérmesb reményűiket is túl szárnyalák;ugy tűn föl most min
den a’ hideg szemlélő előtt, mint valami álomlátás, melly a’ 
lelket kiragadva a’ komor valóságból tündér világokba rö -  ' 
piti át. —  Magyarország szabadsága fölviradt! Miért annyi 
nemes erő siker reménye nélkül, ösztönt az örök igazság ér
zetéből merítve, küzdött és szenvedett—  ime ! legközelebb 
megvalósult. —  Az öröm annyira elborítja a’ lelket, hogy 
meglepetéséből alig ocsudhatik föl: körül kell előbb mindent 
szemlélnünk, az eseményeket mintegy meg kell tapintanunk,

hogy higyünk! —  És a’ mi megtörtént , öntudat világánál 
szemlélhető valóság. —

Az országgyűlési elszánt küzdelmek, a’ föláldozó ha- 
zaüság diadalát üli, mert a’ magyar független minisztérium 
alakuló félben van, élén látjuk Batthyányi Lajost,—  ’s István 
ő fensége teljhatalmú királyi helyettes. Tegnap hozák meg 
küldötteink az örömhírt, melly minden kebelben a’ lelkesü
lés legmagasabb lángjait hivá föl. —

Országos küldöttségünk sokáig küzdött Bécsben a’ 
megrögzött absolulismussal, és mi honn feszült várakozásban 
aggodalmasan tekinténk a’jövő elé, de egyszersmind elszán
tan ha kell meghalni a’ szabadságért. Az ingatag hírek itt
hon senkit sem elégilének ki, azért a’ folyton tartó nép- 
gyülések egyikéből négy tag Bécsbe küldetett el hogy bizo
nyosságot szerezzen a’ dolgok állásáról, és hogy roszsz hir 
esetében irányozhassa magát az itthon lángoló hazafi kebel. 
Igen! az ifjúság és minden fegyverfogható magyar Bécsbe 
menende, hogy a’ követség után ment 300 kardos magyar 
ifjúval együtt hulljon el, vagykiküzdje a’ diadalmi röpkényt, 
mellynek a’ szabadság oltárán virulnia kell valla. —  Hála a’ 
gondviselésnek,ennyire nem ment a’ dolog, mert szeretett ná
dorunk és több alkotványos nagyaink erélye kieszközlé a’ 
megcsontosult bureaucratiánál,hogy a’ szabad nemzet kivá- 
natai többé nem tagadtattak meg.— A’ viszszaérkező küldött
ség az öszszes polgárság és fegyveres fiatalság’s tengernyi 
néptömeg által rivalgó éljenekkel fogadtatott a’ pozsonyi 
partokon. Az ég maga is diadalt ünneplendő szivárványt lo
bogtatott az erősség boltozatán. —  A’ Bécsből viszszaérke
ző ifjúság virágbokrétásan diadalmi büszkeséggel kisérte a’ 
haza öromhirnökeit. —  Tisztelet uraim! ez ifjaknak, mert ők 
a’szabadságért egy forongásteljes éjt virasztánakátBécs fa
lai között megtagadás esetén elszántak egytől egyig a’ ha
záért elvérzeni.— A’küldöttség a’ zöldfa erkélyén üdvözlé a’ 
népet Ko s s u t h  örömhirdető szónoklata által. Éjjel a’ minisz
terelnök 1200 fáklya világánál üdvözöltetett a’ néptől, háza 
elé pedig fegyveres ifjak és polgárok állittatának föl őrüt. 
—  Ma organisáltatik Pozsonyban a’ nemzeti őrség, a’ nádor 
elfogadására készületek tétetnek, —  a’ tanácskozványok 
folyvást tartanak az uj minisztérium megalakítása iránt.Több 
helyről mára váratik az üdvözlő polgárság.

Zalamcgye. *) A’ hongyülésen naponkint fejledező 
’s a’ kor igényeihez simuló eszmék szükségük, hogy követu
rak küldójik akaratát minden nevezetesb átalakulási pontnál 
kikérjék, és szavazatukat szerinte intézzék. Ez volt indok 'Za- 
la-Egerszegen mart. lókén rendkívüli közgyűlés-tartásra. 
Csillag Lajos m. alispán ur, fájdalmas érzettel tolmácsolván 
első alispán ur rögtöni elhunytál, e’ részbeni teendőkre, úgy 
a’kÖvet uraktól érkezett tudósítás tárgyalására hivá fel a’ rr. 
figyelmét. Elsőben „országgyűlési teendőink“ iránt ő felsé
géhez az alsó tábla által inditványzott felirási javaslat olvas
tatott. Horváth Vilmos tb. kezdé meg a’ tanácskozási soro
zatot. Ámbár e’ föliratot Zalamegye szellemével teljesen ösz- 
hangzónak találja, követ urakat még is oda vélné utasitandók- 
nak, hogy e’ föliratban különösen a’ s a j t ó s z a b a d s á g o t ,  
honvédrendszert és népképviseletet per eminentiám töreked
jenek kiemelni,Barcza Sándor tiszti főügyész indítványára pe
dig határöztatolt: hogyha a’ felső tábla e’ fölirásnak ő felsé
ge elé juthatását bármi okból akadályozná, akkor követ u- 
rak eszközöljék, hogy az alsó tábla köréből külön küldöttség 
terjeszsze ő fels. elé e’ föliratot. Csertán Sándor tb. hangos 
„éljent“ nyert jeles szónoklatában arra hivá fel a’ rr. figyel
mét, miszerint követ urakat utasítsák: hogy a’ magyar had
erő az országgyűlés beléegyezése nélkül, más nemzet szabad
ságának elnyomatására ne használtassák,és hogy a’ magyar 
ezredekben tiszti hivatalra, egyedül a’ magyar nyelvet értő 
és beszélő egyedek alkalmaztassanak. Csillag László tb. tör—

I vényink nyomán büntetést és hivatalukbóli elmozdítást indít—
I ványzott azon kormány-férfiakra, kik a’ nemzet akaratjának 
ellenszegülve vészt és kárt okoznak a’honnak. Azért elfoga-

•*) A’ február.gyülésrüli tudósítás országgyül. közlendőink 
halmaza miatt maradt eddig el. Ez okbul méltóztassanak meg
engedni Bereg, Mármaros, Bihar, Szepes, Tolna, Torna, Bars, 
Borsod, Ung, Turócz, Heves, N.kikindai ’s Hajdúkerület ’stb. ha
tósági t. levelezőink, úgy a’komáromi, abauji ’s fejéri czáfolatok 
tisztelt beküldőji, hogy becses küldeményeik közlésével e’ miatt 
késni kénytelenek valánk mindeddig._______  Szerk.

dott indítványa e* szavakban pontosuít: „le Áp.val!“ Ezekután 
a’ megürült első alispáni szék betöltésére következőleg in
tézkedtek a’ megye rendei: ó  felségét alázatos felírásban 
megkérik, hogygr.Batthyány Imre szeretett főispánjokelnök
lése alatt az első alispán-választást megtarthassák; ’s ő fels. 
magas szándékát, legalább is april 11 kén tartandó közgyű
lésig a’ megyével tudatni kegyeskedjék; addig pedig másod 
alispán ur a’ politikai ügyek kormányzására megbízatik. —  
Mart. 16án jegyzőkönyv-hitelesítés után CsillagLászló t.biró 
Pozsonyból szárnyaló hir után indítványt tőn,miszerint helyén 
látna,ha Deák Ferencznél holnap (mart. I 7 én) nagy számú 
küldöttség jelennék meg, őt felkérendő a’ hongyülési követ
ség elvállalására. Nagy lelkesedéssel fogadtatott el. Ekkor 
11 óra lévén az ülés eloszlott. Azonban déli 12 órakor Hor
váth János kamrás ur Tolnay Károly követünktől sebes pos
tán kapott tudósítás következtében ismét a’ gyűlési terembe 
hivott bennünket. Nem várt eseményeket hallottunk itt Tolnay 
leveléből felolvastatni,jelesen.-Bécsben vér folyt,Metternichhg 
megbukott,gr.Apponyi leköszönt,sajtószabadság, alkotvány 
’stb. ’stb. kéretik. Egy másik levélben pedig ötvennégy or
szággyűlési követ aláirtával (köztük Kossuth, Szentkirályi, 
Bónis, Szemere, Justh, Szabó Miklós, Vidos, Széchenyi Istv., 
Batthyányi Lajos, b. Eötvös József urak ’stb.) DeákFerencz, 
e’sokatjelentő baráti szavakkal: „szükségünk van reád!“ or
szággyűlésre hivatik. Horváth János kamrás e’ levelet má
solatban D e á k  F e r e n c z n e k  előre megküldötte, itt is 
azonban általányos volt a’ lelkesülés: másnap (mart. I 7én) 
minél nagyobb számmal Deáknál, kit most máraz országgyű
lési főbb tekintélyű követek is fölszólítottak, megjelenni,’s 
őt a’ követség-elvállalásra bírni. Mig igy z. Egerszegen nagy 
mozgalom uralgott, mindenki csak a’ kehidai útról beszél
getve, délutáni 5 órakor Deák Ferencz váratlanul Egersze
gen megjelenik.Nemakarván hosszas lenni, röviden,de szív
ből fakadt öröm kitörő érzetével írom: Deák Ferencz ur az 
országgyűlési követséget elvállalá. —  Estve fáklyászenével 
tisztelteiéit meg a’lelkes polgároktól’s az egész város kivolt 
világítva nagy Deák tiszteletére!!! 17énreg. 8 őr. futólagos 
gyűlés tartatván, határoztatok, miután Deák Ferencz ur,csak 
rendes megválasztás utján akarja követi pályáját újrakezdeni, 
megválasztása napjául mart. 2 2 ke tűzetett k i’s ugyanebben 
fog elhatároztatni az is, két követünk közül mellyiké legyen 
a’ dicsőség, Deáknak követi székét átengedni?! Gyűlés után 
fél 9kor taraczkok durrogása között távozottel körünkből a’ 
nagy hazafi Puszta sz. Lászlóra, hogy szeretett nővérét Osz- 
terhuber Józsefnő asszonyságot követi pályája megkezdése e - 
lőtt még egyszer láthassa ’s tőle egy időre isten hozzáddal 
búcsút vegyen.— Deák F.urról még azt jegyezhetemmeg, ő 
nem szívesen vállalta el a’ követséget, sőt barátinak is azt 
nyilványitá h.lehetlen lesz neki a’ nagy munkát meggyőzni, de 
ha már a’ haza áldozatot kíván tőle, feláldozzamagát. Baja 
mindenesetre van, de mindnyájan azt hisszük, hogyPozsony- 
ban baráti körében felvidámul ’s élénk lesz. Helyette ifj. Csuzy 
Pál második követ készül lemondani. 22kén megválasztás u- 
tán Deák FerenczEgerszegről azonnal Pozsonyba utazik any- 
nyival inkább, mert mart. I7én reggelDeákFerencz maga is 
az országbírótól kapott levelet itt Egerszegen, mellyben a* 
fens, nádor nevében az országgyűlésre fölhivatik. —  Ker- 
kápolyi István első alispán egy évig özvegy lévén, ez idei far
sangon megházasodott, jelesen mart. 5énvolt az esketós, és 
már 9 én délutáni órákban bosszúság és felhevüléskövetkez- 
tében a’ szél megütötte, ’s 11 én délután 58 éves korában 
meghalt, három és félnapot alig élhetvén nejével. Isten bol
dogítsa a’ hosszabb életre érdemest.

U t ó i r a t .  Mart. 19én r. 9 őr. Tudósításom már pos
tára föladva volt, midőn ma reggel egy jó barátom nálam 
megjelenik, ’s azon legújabb hirt közli, hogy Pozsonyból 
b.WenkheimBéla ésTolnayKárolyDeákért jöttek,kedden reg
gelre már Pozsonyban kell lennie. —  A’ pozsonyi vendégek 
zalabéri Horváth Jánoskamarásurnál szálltak meg, ’s Deá
kot is oda várják. E’ szerint tehát megválasztatása is fölösle
gesvolna 2 2 én mint halározvavolt, azonban a’ körülmények 
majd kifejlődnek addig,ha szükségesnek látom, tudósitandom. 
Deák F. ez éjjel Zala-Egerszegen hált’s már elutazott Zala- 
bérbe. A’ Bpesti Híradó szerint mart. 2 0 án délutáni 2 őr. 
b. Venkheim Bélával már Pozsonyba megérkezett.

37ik szám.
Ilirdetvény.

A’ nagyméltóságu magyar kincstári intéz- 
vény következtében, az esztergami érsekség ré
szérül a’ Vágdunai töltések tektes nemes Komá
rom vármegye határozata és elfogadott tervsze
rinti kiigazítására, felsőbb helybenhagyás nyil— 
ványos kikötése mellett, jövő april hónap 11 dik 
napján délelőtti 10 órára Bálvány-szakálosi

É R T E S Í T Ő . 1848-
pusztában tartandó árlejtés, midőn a’ szerződési 
föltételek előadandók, add g is pedig a’ gutái 
tisztségnél láthatók lesznek, ezennel hirdette— 
tik; a’ szándékozó vállalkozók tehát azon alka
lommal elégséges tehe őségeikről biztosítást e— 
lőrnutatván az egész munkához mérsékelt loot) 
pftnyi bánompénzzel ellátva, fölülemlitett hely
re és időre megjelenni hivatalosak. 1 —3

„A1 nemzeti őr ser eg oktatás-gyakorlati és őrszolgálati szabályzata“ már sajtó alatt 
van ’s néhány nap múlva több ezer példányban megjelenend.

Minthogy ezen (mintegy három nyomatott ívnyi) munka a1 magyar vezérszavakat, és a- 
zok rövid magyarázatát, valamint az őrjárat és őrtanyákoni szolgálatot a’ nemzeti őrvitéz ki- 
képezésén kezdve föl egészen a’ dandárig (Brigade) a’ legkorszerűbb (kötött csatarendbeni) 
harezműi (hadi taktika) rendszabályokat tartalmazza, ezen magyar hadi mű annál is inkább,

, mivel ez a’jelen körülményekhez és a ’kor kivánatához alkalmaztatott, az illető tcz. közönségnek 
1 figyelmébe ’s Útmutatásául ajánltatik.

H

alatti munkája

1 r ( t e t v e  n y.
A’ magyar nemzeti őrseregnek ezennel tudtára adatik, hogy G ál Sándornak illy czim

Békés átalakulásunk eddigi eredvényít figyelemmel kisérve, kiadatik Ábrányi Alajos ál
lal egy politikai munka ezen czím alatt: Á t a l a k u l á s i  r a j z o k :  körülbelül 20 Ívre terjed 
és gyorsan következvén egymásután a’ füzetek, a’ munka hamar be lesz végezve. Egy fűzet ára 
15 pkr. kapható minden könyvárusnál.

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á  1 y. —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 4 5 3 . szám.
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kedd martius 28kán

Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden izhen egyegy ivén. Előfizethetni helyben a’ szer
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kíván- 

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Pest mart. 24kén orszá
gos intézkedés a’ nemzeti őrsereg alakításáról a’ pestmegyei csend- 
biztositó választványnak erre vonatkozó ellenészrevételeivel; tör
vény c/.ikk a’ jászkun — hajdú — turopolyai, fiumei és buccati kerüle
tekről, nemkülönben a ’ községi választások és színházakról, felirási 
javaslat a’lengyel és olasz politikai statusfoglyok szabadon bocsáltatá- 
suk iránt; Hars, Borsod és Baranyamegyei hírek ’sat.)

Kül fö ld.  (Ausztria, Kémet- és Francziaország.)
É r t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ÉRDÉLY.
P e s t ,  martius 24én 1848.

A’ felizgatott kedélyek az orsz. küldöttségnek főváro
sunkban részintmegjelente, részint központi küldöttségünknek 
Pozsonybani fogadtatása következtében mármár nyugalomra 
készültek vonulni, midőn a’ sajtótörvényezikket tartalmazó 
I34ik számú országgyűlési röpirat közönségünk közt szét
terjedvén, mint láng szél idejében a’ szalmás födelek közt 
perez alattfellobbantá az egész tömeget.Tűz szikrázott a’ fi
atal polgártársak szemeiből, kik nagyszerű munkájoknak illy 
silány gyümölcsét látták ’s gond és aggály az éltesbek homlo
kán, kik a’ neveztük röpívena’ gondolatszabadságára kimon
dott országgyűlési vészitéletet olvaslak.—  Illy hangulat és 
lélekháborgásban tartott a’ nagy tömeg f. hó 22én délután 
három órakor a’szabadságtér félé, hol egy része megtelepe
dett, várva vagy sürgetve a’ rögtöni határozást azoklól, kik 
font a’városház gyűlés-termében a’ Pozsonyból viszszaérke- 
zett küldöttség jelentését fogadák. Ősi szokás szerint a’ die— 
tiók kissé terjedelmesbek voltak,semmint a’ nagy tömeg an
nak befejezésétnyugottan bevárhatná,miért is a’ zaj, ’s ké
születei egy— eddig nálunk nem tapasztalt rendkívüli de- 
monstratiónak perczrőlperczre nagyobbultak,melly akkor —  
midőn a’ teremben szóba hozatott a’ rendi sajtótörvény-czik- 
kely’s annak elhamvasztása, már olly fokára lépett az inge
rültségnek, millyeta’törvényszerző honatyáknak jó lenne lát
ni, hogy tudhassák kik számára hoznak jelenleg törvényt.—

E’ tömeg egy akarat, egy gondolattól áthatva a’ röpí- 
vet, mellyen az annyiszor említett sajtótörvény szavai valának 
nyomva, lángba veté ’s fáklyamáglyán égeté meg. Midőn a’ 
teremben ezen törvény módosítása eszközléséül Pozsonyba 
P u l s z k y  Ferencznek mint gyors futárnak elküldetése mon
datott ki, már akkor a’ keleti raj elégtételt vön magának. -— 
E’ demonstratió rendkivülisége annyira meglep bennünket, 
hogy azt m i, —  bár hideg észszel épen nem helyeselhe
t ő , —  sem nem helyeselhettük, sem nem kárhoztathattuk, 
’s ez egyszer —  ám mondassák felőlünk az, mi olly sokszor 
mondatott, alaposan é nem é : azt határozzák el mások, —  
hogy nézeteink kijelentésében határozatlanok vagyunk, mi ezt 
tettel fogjuk megczáfolni.

Másnap 23án délután 5 órakor az ellenzéki kör minden 
tagjai, hová most már tacite a’ nép értetik, a’ museum előtti 
téren sereglettek öszsze központi gyülésre.A’ nép száma tö
mérdek ’s azon meggondolatlan feleselést kivéve, mi egy 
polgártárs által a’ működő választvány tagjai ellentételeit ’s 
maga a’ hallgató tömeg által rendre igazittatott, általában a’ 
sajtóügyben hozott legújabb törvényezikk volt az, melly kivé
tel nélkül mindenkit nyugtalanított. Központi népünk nevében 
ezen törvény módosításának eszközlésére—  mint fönebb is 
érintém—  P u l s z  ky Ferencz rögtön Pozsonyba indult, ha 
eljárása sikerülend, figyelembe vevén a’ honatyák a’ központi 
nép méltányos és jogszerű kivánatát, melly már ezentúl nem 
csupán mint pesti, hanem mint központja az öszszes provin
ciális népségnek tekintendő, tehát mint ollyan, mellyben e- 
rő,tehetség és tekintély rejlik,akkor egy szép jövőnék szebb 
reményében bizhatunk,de ha megmaradnának a’ kimondott 
nézetek ’s a’ nép szava kihallgattatás helyett a’ szerkezetet 
fogalmazta jegyzőnek köszönet szavaztatik, akkor a’ főváros 
élénkülő mozgalmiban ne keresse annak senki okát, hogy 
a’ nemzeti felelős minisztérium nem odajut  érvényben, ho
va szépeknek vélt tervei vezetni igérkezének.

Általában hibás azon vélemény, melly a’ forradalom 
valódi képét csak vérengzés és nyaktilóban szereti hinni, mi 
ezt nem forradalomnak, melly közönségesen a’ fenálló insti- 
tutiók reformját szokjaczélul kitűzni,hanem egyenesen a’tár- 
sas élet bomladásának nézzük,melly az emberiséget természe
tes ősállapotába vezetheti viszsza. Vannak,kik a’ lefolyt pesti 
demonstratiókban is —  mivel hála Istennek vér nem folyt —  
csak egy kis katonásdi hősködést néznek, mitől szerintük kár 
Aoltmegszeppenni. E’ hitellenében elégnek tartjuk egysze- 
rüleg Pest mai életére hivatkozni, ’s utána a’ vidékekre, hol 
márjezzelrokonult organisált ideiglenes kormányok alakultak, 
mellyeka’rend fentartására ügyelnek’smellyekhez a’nép min
den idevágó bajában folyamodik,mert rendesen nem utasitta- 
tik el kielégítés nélkül.Ekép ezenválaszlványok országos nép

szerűségben részesiltetnek, hatalmok folyvást nagyobbul, de 
mit azok csupán a’ rend fentartására forditnak. E’népszerü- 
séget tanácsos lenne respectálni még ollyanoknak is, kik tán 
azon fölülemelteknek hiszik magukat’s mit a’ népkivánat nyi
latkoztat, vagy javasol, azt ne egyes tagjai véleményének,ha
nem a’ nép szavaként venni. így járva el tisztünkben, sokra 
mehetünk, az országgyűlésnek ideiglenes végzeményit milli
ók fogják áldani a’ legkésőbb időkig. Az ország nyugalma, 
mellyre most főleg annyi ujitás közt olly kiváló szükség van, 
borostyán-ágakat termesztend a’ férfiak számára, kik testvé
reik szavát meghallgatva, olly nemes önlagadással dolgoztak 
a’ haza jóllétén függetlenségén. Ezen reményünk tán nem 
fogunk csalatkozni.

A’ pestmegyei központi működő választvány naponként 
tart üléseket a’ sajtó- és nemzetőrségi törvényezikkek ellen, 
mint mellyek a’ nemzeti érdekeket vagy megdöntenék, vagy 
azokat elfogult básisuk miatt nem eléggé gyámolithatnák —  
nyilványos határzatban óvakodik, ’s óvását a’ uép ítéletére 
bocsátá. —

Feszült várakozásban voltak nálunk az első nemzeti 
felelős minisztérium megalakulandása iránt i s ’s azért kelle
mes hatása volt azon tudósításnak, melly D e á k  Ferencz, és 
K o s s u t h  Lajos urakról jelenté, miként illető tárczájokat a’ 
miniszterségben elfogadták. Valamint helyesléssel kisértetik 
— nem ugyan minden oldalról, mert hisz kivétel mindenütt 
van , de mégis a’ többség által E s z t e r  h á z y  Pál hgnek 
külügyi tárczakezelés végett a’ minisztériumba lépte, Mé
s z á r o s  Lázár is mint szilárd jellemű magyar katona szíve
sen üdvözöltetik hadminiszterül. Azonban nem kissé nyug- 
talanitólag hatott annak hire,hogy az ausztriai kormánypénz
ügyünket nem szándékoznék önállólag a’ nemzeti kormány
nak átengedni, hanem b. K ü b e  c k vezetése alatt a’ két or
szág pénzügyeittovábbra is sógorsági kapcsolatban hagyni 
egy kalap alatt. —  Mint mondám, ez kissé nyugtalanitólag 
hatott volna, ha ollyanok, kik néha a’ coulissák mögé is te
kinthetnek,nem állítják, hogy legkegyelmesb királyunk mind
azon tárczákat, mellyekre a’ nemzeti minisztériumnak az or
szág javát eszközlő czéljai létesítésére szüksége van— áten
gedi önállólag, függetlenül. Ez aztán mindjártmásként hang
zik ’s kíváncsiság csupán a’még hátralevő három tárcza be
töltése iránt maradt fen. Financzminiszterré olly férfiú kell, 
kinek külföld előtt is hiteles neve van, ’stb.

A’ nemzetőrségi csapatok nagyobb részben már mega
lakultak, ’s kilencz nap óta a’ fővárosi bátorlét és rend fö
lött őrködnek; meg kell itt őszintén jegyeznünk, hogy ezen 
idő, ámbár mozgalmas napokat éltünk, egy tizedrészével 
sem találkozánk azon rendetlenségeknek, mellyek a’ hajdani 
rendszer szereplése idejekor egész a’ botrányig éreztettek.

A’ vidékeken szinte megtörténtek a’ hullámzások, min
denütt a’ rend föntartásra ügyelő választványok alakíttattak, 
mellyek magokat a’ központtal közvetlen kapcsolatba tevén 
vállvetve működnek a’ nagy czél létesítésére, a’ nemzeti 
függetlenségre. —

Már a’ moszkától sem félünk— mert nincs kedve hoz
zánk jőni, részint mert a’ Kárpátok igen magasak , részint 
mert a’ Duna igen mély; jobb is— mert a’ nemzetőrök pus- 
káji csak isteni csudatétel által sülhetnének el.— Pestmegye 
50 ezer fegyvert kér a’ nemzeti minisztériumtól nemzetőrei 
számára, ennek öszszes értéke,egyet csak 10 ftra véve, tenne 
fél millió pengő forintot.

A’ nemzeti őrseregről előleg kijelentett határzata nyo
mán szinte egy külön törvényezikkben intézkedett az ország- 
gyűlés. Itt már inkább látható a’ méltánf osság, ’s az hogy a’ 
haza atyjai a’ nemzet szabadságát— polgári biztos létét, és 
önállását szilárd alapokra kívánják fektetni, mik az idők vi- 
szontagságitól nem olly könnyen dönthetők meg.

Ámbár e’ törvényezikkben is vannak ollyanok, mik e - 
gész bátorsággal kimaradhatnának. Például a’ 200 pfrtos 
qualificatió. A rra , hogy valaki a’ hazát, annak személy- és 
vagyonbátorságát védje, elégnek tartjuk a’ tiszta jellemet ’s 
becsületespolgáriállást.Minek ide szorosb qualiücatiő?Hisz az 
az őrállás nem olly roppant mulatság ám , mint például a’ 
polgári egyéb jogok élvezete; az tetemes fáradságba kerül; 
’s igy arra, hogy például valaki sötét esős éjen át a’ József
városi sáros utczákban nyakig ázottan ’s térdig sárzottan ba
rangoljon, mint már mi néhányszor tevők , fölösleges köve
telés a’ 200 pfrtos qualiücatio, mert ha ez megállapittatik, 
majd sokan fognak találtatni,kik p.o.jövedelmeiket csak 1 99  
pfrtra mondják be, ’s igy a’ czél el leend tévesztve. Valamint 
el leend tévesztve az által is, ha— minta’ javaslat mondja—  
mindenki köteleztetik magát a’ seregbe íratni; —  mert hi

szen köztudomású, hogy melly agarat bottal vernek nyúl u- 
tán, annak fogtából kevés ember lakik jól. Hagynók a’ hon- 
szeretetre ’s tán többre megyünk. K. P.

A’ személyes és vagyonbátorság, a’ közcsend és bel— 
béke biztosítása az ország polgárainak őrködésére bizatik; 
e’ tekintetből mig a’ legközelebb országgyűlés kimeritőleg 
rendelkeznék, a’ nemzeti őrsereg alakítására nézve követke
zők határoztatnak : 1. §. Mindazon honlakosok, kik a’ jelen 
országgyűlésen hozott sajtótörvény által esküttszéki képes
séggel felruháztatvák * ) ,húsz éves koruktól ötven éves koru
kig a’ nemzet-őrseregbe beirandók, és fegyveres szolgála
tot tenni tartoznak. —  2. §. A’ nemzetőrséget kir. városok
ban ’s rendezett tanácscsal ellátott községekben a’ helybeli 
hatóság, más helyekre nézve pedig az illető megyei vagy 
szabad kerületi törvényhatóságok szerkesztendik öszsze. 3.
§. Az lső§. által nemzetőrségi szolgálatra kötelezetteken kí
vül az ország és kapcsolt részek minden nemesei, tehát a’haj- 
du, turopolyai és szentgáli nemesek is, kivevén, ha az 5ik és 
6ik §§.reájok alkalmazhatók, a’ nemzetőrségbe magokat be- 
soroztathatják.— 4 ,§ . A’ nemzetőrségi fegyveres szolgálatra 
kötelezetteken kívül, az illető megyei, kerületi, városi vagy 
községi hatóságok a’ nemzetőrségbe még más olly honpol
gárokat is besorozhatnak, kiket az alkotványos rend fentartá- 
sában érdeklelteknek ’s e’ kitüntetésre méltóknak Ítélnek.—
5 .  §. A’ nemzetőrségből kirekesztetnek olly egyedek,kik rab
lás, lopás, csalás, vagy hitszegés miatt büntetve voltak. —
6. §. Olly egyedek, kik vérengzés miatt voltak büntetve, az 
őrseregbe csak akkor vétethetnek föl, ha három évi folytonos 
feddhetlen magukviselete által bebizonyiták, hogy a’ közál
lománynak rend és békeszerető po lgárai.— 7.§ . Olly egye
dek, kik az 5 ik ’s illetőleg 6ik Sbanemlitett vétségeket mint 
nemzeti őrők követik e l : az őrseregből az ellenök indítandó 
bünper befejezéséig ideiglenesen az illető törvényhatóság, 
vagy a’ helybeli elöljáróság által azonnal kitöröltetnek és tő
lök a’ fegyver elvétetik. —  8. §. Azoknak öszszeirására, kik 
az lső§ . rendelete szerint, mint nemzetőrök, fegyvert fogni 
tartoznak, a’ kormány rendeletének vétele után azonnal kül
döttségeket fognak nevezni: megyékben, nem várva a’ köz
gyűlés tartását, a’ kisgyülések; a’ Jászkun és Hajdú-kerüle
tekben a’ főkapitány; a’ 16 szepesi városban és a’ turopo
lyai kerületben a’ kerületi gróf; fiumei és bukkari kerület
ben a’ tengermelléki kormányzó; szabad kir. városokban, és 
rendezett tanácscsal ellátott községekben a’ tanács.— 9. §. 
Ezen küldöttségek a’ megyékben és szabad kerületekben az 
illető helybeli elöljárósággal egyetértőleg járnak el, és a’ 
körülményekhez képest a’ helybeli őrseregnek alakítását is 
eszközük.—  10. §. Az lső szakaszban említett egyedeknek 
szabadságára hagyatik lovas vagy gyalog szolgálatot vállal
ni; a’ gyalog seregben mindazáltal szolgálatot tenni kötele
sek mindazok, kik a’ lovas sereghez nem soroztattak.— 11. 
§. Tisztjeit kapitányig az őrsereg maga választja ’s mihelyest 
e’választások által az őrsereg alakítása megtörtént,megyék
ben, —  az annak hatósága alatt álló rendezett tanácsú közsé
gekre nézve is —  az alispán, sz. kir. városokban és szabad 
kerületekben pedig a’ főtisztviselő, a’ honvédelmi miniszter
nek, úgy az őrsereg számára, mint szerkezetére ’s megvá
lasztott tisztjeire nézve jelentést teszen, mire a’ kapitánysá
gon felüli nemzetőrtiszteket a’ miniszter ajánlatára a’ nádor 
k. helytartó nevezendi ki. —  12.§. A’ magyarországi nem
zetőrség fővezérét hasonlóan a’ nádor királyi helytartó neve
zendi. Horvátországban a’ fővezérség a’bánt ’s ennek nemlé
tében a’ nádor kir. helytartó által kinevezendő ideiglenes fő
vezérhelyettest, a’ magyar tengermelléken pedig a’kormány- 
zót illeti. —  13. §. Az őrseregnek fegyverforgatásbani gya
korlására és ezen gyakorlások betanítására alkalmas ka
tonai egyedekről az illető törvényhatóságok felszólítása kö
vetkeztében, a’ kormány gondoskodik.—  l4 .  §. Azoknak,kik 
a’ szolgálathoz szükséges fegyvereket megszerezni nem ké
pesek, fegyver a’ közállomány táraiból fog kiszolgáltatni. —  
15. §. A’nemzetőrsereg minden tagjai a’ magyar rendes ka
tonaság hasonló fokozatú tagjaival egyenlő rangunknak te
kintendők, dijt azonban, mig csak helybeli szolgálatot tesz
nek,nem húznak, külső szolgálatuk idejére dijok a’rendes ka
tonaságéhoz hasonló leszen,’s a’ törvényhatóságok házipénz-

*) Az lső §ban idézett sajtótörvény: A’ sajtóvétségek fölött 
nyilványosan esküttszék Ítél, azon szabályok szerint, mellyek az 
1843/4Íki országgyűlésen kerületi választványilag kidolgozott 
munkában ,,a’bírói eljárásról“ foglaltatnak,melly javaslat egye
dül a’ sajtóvétségekre nézve, ideiglenes törvény erejére emel
tetik. Megjegyeztetvén 39ik §ára: „hogy esküttszéki képességre 
200 forint évenkinti tiszta jövedelem kívántatik,“
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tárából Üzettetik.—  16. §. A’ nemzetőrsereg' ismértető jele: 
balkaron nemzeti szinti, ’s hasonló színű fövegrózsa; a’ rang
jelek közti különböztetést az illető miniszter fogja megha
tározni. —

F e l ü g y e l é s  a’ f e g y v e r e k r e .  17. §. 
Azon fegyverek, mellyek a’ közállomány táraiból az őrsereg 
részére adatnak ki, a’ törvényhatóságok közvetlen számadása 
és felügyelése alatt állanak.Ennélfogva — 18. §. Megyékben 
és szabad kerületekben helyenként a’ szükséges fegyvereket 
felosztani, és a’ helybeli elöljáróság számadása alá kiadnia’
törvényhatóságok fogják.—  i9 .§ . Ha valamelly nemzeti őr 
fegyverét, mellyeta’ közállomány tárából nyert, midőn kíván
tatik, beadni nem tudná, vagy elhagyta volna valamelly rész
ben romlani, a’ kárt megtéríteni tartozik.

S z o l g á l a t .  20. §. A’ nemzeti őrsereg szolgá
lata rendes és rendkívüli esetek szerintkülönbözik, a’helybeli 
közcsend és béke rendszerinti vagy rendkívüli állapotához 
képest. 21. §. Midőn a’ közcsend és béke rendkívüli zavaro- 
dásánaksem jelenségei nem mutatkoznak, sem pedig attól 
tartani ok nincs,hogy a’ közcsend és béke valamelly erősza
kos kitörések által felháborittathatik, a’ nemzeti őrsereg szol
gálata egyedül a’ szükséges rendőri intézkedések fentartá- 
sára szorítkozik. E’ tekintetből: — 22.  §. A’ helybeli őrtiszt 
intézkedendik azon sor és számiránt, mellyben a’ nemzetio- 
rök, egymást felváltva, szolgálatot tenni fognak. —  23. §. 
Kisebb rendetlenségek, úgymint utczai vagy korcsmái vesze
kedések meggátolása, a’ kihágók befogása, a’ befogott go
nosztevőknek vagy kihágóknak a’ törvényes íelsőbbség ke
zeibe általadása, úgy szinte mindenütt ott, hol a’ törvényes fel- 
sőbbségnek eljárásához karhatalom szükséges, a’ karhatalom 
kiszolgáltatás a’ nemzeti őrségnek álland kötelességében.—  
24. §. Rendkívüli esetekben, midőn a’ megzavart közcsend 
és béke helyreállítására rendkívüli eszközök kívántainak , 
minden besorozott nemzeti őr, akár következik reásor szerint 
a’ szolgálat, akár nem, fegyvert fogni köteles. —  25. §. A’ 
nemzeti őrség,a’ 24ik§. esetét kivéve, szolgálatot tenni csak 
tulajdon községének határain belül tartozik: —  ellenben baa’ 
2 4 dik §. esetében a’ közcsend és béke valamelly községben 
a’ helybeli nemzetiőrségsegitségével viszszanem állíttathat
nék, illy esetben más községbeli nemzeti őrség is filszólit- 
ható, ’s felszólítása következtében tulajdon községének hatá
rain kívül is tartozik szolgálatot tenni.—  26. §. A’ nemzeti 
őr fegyvert csak akkor foghat, ha szolgálatra felszólittatik. —  
27. §. A’ nemzeti őrség szolgálatra csak a’ polgári hatóság 
által szólittathatik fel, ésőrálláson kívül minden egyéb eset
ben, az őrcsapattal polgári elöljáró közbejövetele kívánta
tik.— 28. §. Nemzeti őrség erőszakot csak akkor használhat, 
miután a’polgári elöljáró azt ’̂silletőleg azokat, kik ellen az e- 
rőszak használandó, a’ törvény nevében engedelmességre 
felszólittatta.—-29.§. A’ nemzeti őr felszólítvaszolg-álatát tel
jesíteni feltétlenül tartozik,panaszt,ha nemsor szerint szólítta- 
tott volna fel, parancsnokságánál tehet.—  30. §. A’ nemze
tiőr, ki felszólítva akár szolgálatot tenni vonakodik, akár 
a’ fegyvergyakorlásra meg nem jelenik,vagy felszólítás nél
kül fegyvert fog, a’ helybeli elöljáróság által büntettetik, de 
ezen büntetés első esetben három napi,második esetben nyolcz 
napi elzárásnál nagyobb nem lehet, egyéb a’ szolgálat elleni 
vétségek eseteire, a’ büntetés és eljárás rendelet által fog 
meghatároztatni.—  3 l .§ .  A’ törvényben megállapított elvek 
korlátái között, rendelet által fog intézkedés tétetni részlete
sen mindazokról, mik az őrsereg alakításához, fentartásához, 
lőszerreli ellátásához, és az őrseregbeli szolgálat rendszere
sítéséhez megkívántainak.— 32. §. E’ törvény végrehajtását, 
ha a’ helybeli körülmények, rendkívüli okoknál fogva, meg
kívánják, a’ minisztérium az illető törvényhatóság tudósítá
sának nyomán felfüggesztheti.—  33. §. Ha a’ helybeli körül
mények miatt a’ nemzetiőrség feloszlatása szükséges, eziránt 
őfelsége rendelet által intézkedni fog, de feloszlatás eseté
ben , a’ feloszlatás után legfölebb egy év alatt a’ feloszlatott 
nemzeti őrségi osztály újólag alakítandó.— 34. §. A’ nemze- 
tiőrsereg tagjai akár nemesek,akár nem,testi büntetéssel nem 
fenyiltethetnek;—  a’ király és haza elvárják,hogy a’ hon üai, 
kiknek becsületére e’ törvény által a’ közállomány fentartá- 
sa bízva van, kötelességüknek híven és buzgósággal fognak 
megfelelni.—  35. §. A’ nemzetiőrsereg zászlójára következő 
hitet teszem Én N. N. esküszöm az élő Isten ’stb. a’ király
nak és alkotványnak hűséget, elöljáróimnak engedelmessé
get,—  esküszöm, hogy polgártársaimnak személyét és va
gyonát nahmen törvénytelen megámadás ellen ótalmazom, 
a’ közcsendet, békét és nyugalmat sem nem háborítom , sem 
háborítani nem engedem, általában minden szolgálati köte
lességemet, midőn tőlem megkivántatik, pontosan teljesítem, 
és leszek polgári elöljáróim vezérlése alatt hű őrje az alkot
ványnak, a’ törvénynek és hazának, Isten engem ’stb.— 36. 
§. A’ nemzetőrségi öszszes testület, mint közállományi insti
tu te , a’ honvédelmi miniszter hatósága alá helyeztetik.

A’ választvány, melly Pestmegye közönsége á lta l, a’ 
törvényes rend és belcsend íéntartására az öszszes közönség 
kebléből lön megbízva, az országgyűlési röpiratok I54dik

számával közlött, ’s a’ nemzeti-őrsereg fölállítását szabályo
zó törvényezikkre kijelenti: mikép azt ugyanazon szűkkeblű 
lelkűiét kifolyásának tarlja, mellynek kifolyása volta’ sajtó- 
szabadság iránt alkotott törvényezikk.

Kijelenti, miként e’ törvényezikkben letapodva látja, 
a’ törvényengedte korlátok közti mozgalmak által kivívott e- 
gyenlőséget ép úgy: mint a’ sajtó iránti törvényczikkel leta
podva látta a’ kivívott sajtószabadságot.

Kijelenti,mikép a’mondott törvényezikk 4ik §ban fog
lalt engedvény mellett is szűkkörű rendelkezésnek látja azon 
törvény első §nak abbeli intézkedését, mellynélfogva fegyve
res szolgálatra csak az esküttszéki képességgel felruházot
tak köteleztelek.

Kijelenti, mikép a’ 3ik §ust,melly csak a’ nemesednem 
pedig a’ nemnemesekre nézve is kivételt állít fe l, a’ kivívott 
jogegyenlőség lerontására,’s az eddigfenállott castoknak 
szűkkeblű megerősítésére látja vezetőnek.

Kijelenti, miszerint a ’ 12ik szakaszt, melly a ’ fővezér-ne
vezési jo g o t  a ’ királyi helytartónak adja,nemcsak a ’3 6 ik s z a -  
kasz azon tartalmával látja ellentétben, melly az öszszes ő r 
se rege t a ’ honvédelmi miniszter hatósága alá helyezi; hanem 
ellentétben látja a’ felelős minisztériumnak fenállni kellő füg
getlen kormányzási hatóságával, minő a la t t a ’ hatalom,m ás, 
kivált felelősséggel nem tartozó egyedbe nem öszpontosíttat- 
hatik. ’S ezért azon szakasz a ’ I l i k  szakasz tartalmaként úgy 
lenne módosítandó, miszerint a ’ nevezés a ’ minisztérium a -  
jánlása nyomán tétessék.

A’ választvány kije len t i , mikép a ’ megye közönsége 
által történt megbízatásánál fogva, magát az egész m egyé
re  kívántaié rendelések hozatalára alakítván: működését a ’ 
városi választványnyal egyetértőleg intézendi ’s mindent e l-  
követend, mi szükséges arra ,  hogy működéseinek az egész 
megyére legyen hatályos kifolyása.

A’ választvány kijelenti, mikép mindazoknak, kik az al— 
kotványos rend fentartásában érdeklettek,általányos felfegy— 
vereztetését látja szükségesnek,és ezt sürgető leg  kívánja nem 
csupán a ’ kivívott egyenlőség elvéből, de azért is, mert olly 
készületek tétele mutatkozik, mellyek ellenében készületlenül 
maradni honpolgári kötelesség mulasztása.

E’ szempontokból határozta,hogy elnöke m in isz ter-e l
nök g ró f  urat sürgöny által azonnal kérje m e g :

lö r Fegyvereknek azonnal ’s annyi mennyiségben szál
lítására, mennyi nemcsak a’ fővárosi, hanem az egész me
gyebeli nemzetőrség fölfegyverzésére szükséges, szükséges
nek lát pedig 50 ,000  fegyvert’s ahoz kivántató lőszereket.

2or. A’ magyar katonaságnak azonnali behívására; az 
idegen katonaságnak pedig haladéktalanul haza küldésére.

A’ választvány határozta továbbá, hogy rendes elnöke 
’s Klauzál Gábor alelnök a’ városi választványhoz csatlakoz
va a’ helytartótanácsot azonnal szólítsa fel, miszerint addig 
is, mig a’miniszter-elnök gróf úr e’ részben intézkedheten- 
dik, a’ kellő rendeléseket a’ fenebbi két pontra nézve meg
tenni méltóztassék.

Egyébiránt e’ határozat hírlapok utján közzé teendő. 
Kelt Pesten, a’ közbátorsági választványnak l848k i martius 
23án tartott üléséből. Jegyzetté Ba 1 la Endre, választványi 
tollvivő. —

T örvein jcsikk a J á s z -k u n  kerü letekrő l. Ideiglen, 
mig a’ törvény a’ Jász-kun kerület belszerkezetéről, részle
tesen intézkednék, a’ kerületi tisztviselők és közgyűlési kép
viselők választására nézve köv. rendeltetnek: l .§ .  A’ kerül, 
tisztviselőket ugyanazok választják, kik az ország-gyűlési kö
veteket fogják törvény szerint választani.— 2. §.A’közgyülési 
képviselőket a’ községi választók választandják egyedül a’ 
községi képviselők közül.—  3. §. Közgyűlési képviselő,min
den jász-kuni község részéről 4 választatik. —  4. §. A’ kér. 
tisztviselők kijelölés melleit, a’ kerületi képviselőtestület tag
jai kijelölés nélkül választatnak.— 5.§. A’kijelelendők név
sorának elkészítése végett a’ tisztujitást megelőző közgyűlés 
által hat tagból álló küldöttség fog választatni, melly a’ nádori 
főkapitánnyal szótöbbségszerint intézkedendik.— 6. §. E- 
zen törvény kihirdetése után azonnal a’ nádori főkapitány 
eddigi szokott alakban közgyűlést hirdet, és e’ közgyűlés által 
küldöttségek fognak neveztetni, a’ kerületi választók öszsze- 
irása végett, továbbá intézkedés tétetik a’ községi választók
nak ugyanazok által leendő öszszeirása, a’ községbeli elöl
járók és képviselők megválasztása,ugyszinte a’ kerületi kép
viselő testület megválasztása iránt.— 7.§.Miután minden köz
ségben a’ helybeli választások és a’ kerületi képviselőtes
tület tagjainak választása megtörtént, a’ nádori főkapitány 
ez iránt értesülvén,kerületi lisztnj itószéket, és ezt megelőző
leg közgyűlést hirdet, melly közgyűlésre a’jelen törvény sze
rint megválasztott kerületi képviselőtestület tagjai is meghí
vandók.—  8. §. E’közgyülésben a’ tiszlujilástartás tekinte
téből szükséges intézkedések megtételnek, a’ szavazatok ösz- 
szeszedésére küldöttségvá,lasztatik,az eddigi tisztviselők pe
dig hivatalaikról lemondván, a’tisztüjitás idejére csendbiztost, 
tiszti ügyészt és jegyző, a’ nádori főkapitány helyettesit.— 9.

§. Mind a’ képviselők, mind a’ tisztviselők választására a’sza- 
vazás titkosan történik.

A  közgyűlésekről. 10. §. A’ közgyűléseknek elnöke 
a’ nádori főkapitány, ennek akadályozása esetében az alka- 
pitány, tagjai a’ kerületi tisztviselők és kerületi képviselők, 
ezekenkivül minden külön községből a’ főbíró és főjegyző, 
személyenkinti egyes szavazattal.—  1 1. §. A’ közgyűlés ülései 
nyilványosak.— 12. A’ csendet fentartaniaz elnök kötelessé
ge, és ennek rendelkezése alatt, a’ nemzeti őrsereg vigyáz 
fel.— 13. §. Közgyűlés tartatik minden évnegyedben egyszer; 
tartathatik gyakrabban is a’ körülményekhez képest, ha vagy 
a’ közgyűlés maga előre-megrendeli, vagy az elnökkapitány 
szükségesnek látja.

Ä  közigazgatásról. 14. §. Mig a’ törvény a’ közi
gazgatás alakításáról részletesen intézkedendik,a’ közigazga
tás formáji és módja, azon változásokon kívül, mellyek a’ je 
len törvénynél fogva szükségesek, az eddigi gyakorlat szerint 
meghagyatik.— 15.§. A’ redemptióból eredő magánjogi vi
szonyok és haszonvételek, a’ törvény további rendeletéig e- 
zennel világosan fentartatnak.

Törvényezikk a Hajdúkerületről. Ideiglen,mig a’ 
Hajdúkerület belszerkezetéről részletesen intézkednék, a’ke- 
rületi tisztviselők és közgyűlési képviselők választásál anéz
ve következők rendeltetnek: 1. §. A’ kerületi tisztviselőket u- 
gyanazok választják, kik az országgyűlési követeket fogják a’ 
(t) törvény szerint választani.— 2. §. A’ kerületi tisztviselők 
kijelölés mellett, a’ városi képviselői testületek tagjai pedig 
kijelölés nélkül választatnak.— 3.§. A’ kijelelendők névso
rának elkészítése végett a’ tisztujitást megelőző közgyűlés 
által 6 tagból álló választvány fog választatni, melly a’főka
pitánnyal szótöbbségszerint intézkedendik. 4. §. Ezen tör
vény kihirdetése után azonnal a’ főkapitány eddigi szokott 
alakban közgyűlést hirdet, és e’ közgyűlés által küldöttségek 
fognak neveztetni a’ kerületi választók öszszeirása végett; 
továbbá intézkedés tétetik a’ városi választóknak ugyanezek 
által leendő öszszeirása, a’ városi tisztviselők és képviselők 
megválasztása iránt. —  5. §. Miután minden városban a’ 
helybeli tisztviselők és a’ képviselő testület tagjainak válasz
tása megtörtént, a’ főkapitány eziránt értesülvén, kerületi 
tisztújító széket, és ezt megelőzőleg közgyűlést hirdet, melly 
közgyűlésre a’ jelen törvény szerint megválasztott városi 
helybeli képviselő testület tagjai is meghívandók.— 6. §. E’ 
közgyűlésben a’ lisztujitás tartása tekintetéből szükséges in
tézkedések megtétetnek, a’szavazatok öszszeszedésére kül
döttség választatik, az eddigi tisztviselők pedig hivatalaik
ról lemondván, a’ tisztujitás idejére csendbiztost, tiszti ü - 
gyészt és jegyzőt a’ főkapitány helyettesít. — 7. §. Mind a’ 
képviselők, mind a’ tisztviselők választására a’ szavazás tit
kosan történik. —

A’ k ö z g y ű l é s e k r ő l .  8. §. A’ közgyűléseknek el
nöke a’ főkapitány, ennek akadályozása esetében az alkapi— 
tány, tagjai a’ kerületi tisztviselők és városi képviselők, eze
ken kívül minden külön városból a’ főhadnagy és főjegy
ző, személyenkinti egyes szavazattal.— 9.§. A’ közgyűlés ü- 
Iései nyilványosak. —  10. §. A’ csendet fentartani az elnök 
kötelessége, ’s ennek rendelkezése alatt a’ nemzeti őrsereg 
vigyáz fel.— 11. §. Közgyűlés tartatik minden évnegyedben; 
tartathatik gyakrabban is, a’ körülményekhez képest, ha vagy 
maga a’ közgyűlés előre megrendeli, vagy az elnökkapitány 
szükségesnek látja.

A’ k ö z i g a z g a t á s r ó l .  12. §. Mig a’ törvény a’ 
közigazgatás alakításáról részletesen intézkedend, a’ közigaz
gatásformái és módja, azon változásokon kívül, mellyek a’ 
jelentörvénynél fogva szükségesek, az eddigi gyakorlatsze- 
rint meghagyatik.— 13. §. Az adományból eredő magánjogi 
viszonyok és haszonvételek a’ törvény további rendeléséig 
ezennel világosan föntartatnak.— 14.§. A’Hajdúkerületben 
jelenleg működő királyi biztosság, és egyéb a’ Hajdúke
rület belszerkezetére, illetőleg a’ Hajdukerületi lakosok kö
zötti személyes álladalmi viszonyokra vonatkozó eddig ki
bocsátott, ’s e ’ törvénnyel ellenkező kormányrendeletek e- 
zennel megszüntetnek.

Törvényezikk a községi választásokra nézve. 1 .  
§. A’ szabad királyi városokról ideiglenesen rendelkező t. tör
vényezikk, mennyiben a’ választásokrul szól, azon községek
re is kiterjesztetik, mellyek rendezett első bírósági hatóság
gal ellátotlrendezett tanácscsal vagy már bírnak, vagy ennek- 
utána fognak a’ megyék meghallgatása mellett a’ belügy— 
minister állal felruháztatni.— 2.  §. A’ rendezett első bírósági 
hatóságé községeknek közigazgatási állása, a’lörvény továb
bi rendeléséig, jelen állapotában megtartalik. —  3. §. Ezen 
törvénynek végrehajtása a’beliigyminiszternek hagyatik meg.

FeUrásija vaslat a lengyel és olasz politikai status- 
foglyok szabadon boesáttatása iránt. Felséges! ’stb. Ha
zánk, az öszszes monarchia, Felséged trónja és a’ dynastia ér
dekében martius 14dikén kelt felírásunkban, felséged trónja 
előtt föllejtők azon okokat, mellyek elláthatlan következvó- 
nyekben bonyolithaták valamindazokat. Ezt tevők, mert az 
öszszes monarchiában nemzetünk vala azon állapotban, hogy
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felséged trónjánál őszinte igaz szót szólhassunk —  a’ mo
narchia népei és felséged közt századokon keresztül elválasztó 
’s elkülönítő akadályok mellőztével—• mellyek gátolák, hogy 

ti népeinek ohajtataés panasza a’jó fejdelemhez el ne hathas
sa son,—  a’ nyomatás’s ebből keletkezett bonyodalmak egyel
ni len oka.— És mi megkérők felségedet: hogy fejedelmi székét 
m minden uralkodói viszonyaiban,a’ kor szükségei által mulhat- 
fil lanul igényelt alkotványos institutiókkal méltóztassék környez
ni ni.— Nemzetünk felszólamlása sikertelen nem volt.—  Felsé-
§ ged meghallgatá hű népeinek nemzetünk által tolmácsolt ki- 
\v vánatait, megismerő bajait, fájdalmait ’s keserveit, és nem 
ni késett a’ kivánatokat teljesíteni, bajait orvosiam', fájdalmára 
il írt hozni — keserveit eloszlatni,— ’sez általhű népeit a’ leg
te szorosabb, elbonthatatlan kapcsolattal,a’hála és szeretet szent
á kapcsolatával fűzni a’ trón és dynastia körül, —  mert meg-
•g győződtek felséged népei, megerősödtek azon fűtökben,hogy 
3 ‘ elnyomatásuk ’s fájdalmaik nem a’ tróntól jöttek; hanem azt 
3 eddig köznyezetteknek kell tulajdonítaniuk. —  És midőn fel
ié séged népei kérését kegyelmesen meghallgatá és teljesité, 
á kimondá akkor kárhoztatását azon politikának, mellya’ trón 
é és népek érdeke ellen e’ kettőt elválasztá egymástól. — E-
s zen politikának kimaradhatlan következvényei voltak azon
n mozgalmak, mellyek felséged többi —  különösen lengyel és
0 , olasz tartományaiban azok kivívására történtek, miket most,
1 Felséged megadott atyailag népeinek: alkotványt, szabadsá-
g i got.—  Ezen mozgalmak kovelkeztiben számosán sinylenek a’ 
fi ; fogházak borzasztó falai közt, azok, kik leghőbben érezték a’ 
8 j szabadság boldogító erejét, kik feláldozák önmagokat,család
ig jokat’s minden köteléket,melly kedvessé teszi az életet, eltép-
>i tek, hogy szabadságot vijanak ki polgártársaiknak, kik talán 
fi arról nem is igen gondoskodtak,’s tán annak magasztosságát 
>'f felfogni képesek sem voltak— és most ezek a’szabadság bol-
b dogitójótéteményeit élvezik már, migazok a’ szabadság leg—
! főbbikét —  az egyedi szabadságot—  tömlöczeik szűk falai 

á között nélkülözik. —  Engedjen meg felséged, hogy azon ö- 
t römérzés közé, mellyet hű népeinek,mellyeket szabaddátett 
d hálájok ’s ragaszkodásuk nyilványitása keltett felséged atyai 
a szívében— ■ a’ fogházakban sínylődő politikai foglyok kínjai 
i megemlítését vegyitjük.—  De ha meghallgatást nyert eddigi 
1 kérésünk, melly inkább a’ hideg észhez szólott,—  fordulunk 
a mostFelséged atyai szivéhez.— Hallgassa meg hű magyarjai-
i nak kérését: gyakorolja felséged a’ királyok legszebb isteni 
3 erényét, a’ kegyelmességet— bocsáttassa szabadon a’ poli- 
í tikai foglyokat, —  adjaviszsza az apát fiának, a’ fiút az apá

nak, adja viszsza őketcsaládjoknak, adja viszszaőketnemze- 
teiknek,kikből valók, hogy együtt zenghessék a’ hálát, sze
retett polgártársaikkal, Felséged ’s a’ dynastia dicsőítésére 
— ’s ha kell együtt halhassanak el felséged trónja és a’ dynas
tia ólalmában felséged hű népeinek élén.— A’ fels. uralkodó- 
ház közösen elismert vallásosságánál fogva bizton remélljük, 
hogy Felséged hű magyarjainak ezen kérését is meghallga- 
tandja, kika’ szenvedőkkel és a’ monarchia többi hű népei
vel egyesülve, Felséged koronáira a’ hála és hű ragaszkodás 
könyűithozandjuk, és e’ könyek felséged koronáji legragyo
góbb ékessége lesznek. —  Kik egyébiránt’sat.

S zínházakró l. A’szinházakranézve ideigl.rendeltetik:
l .§ . Színházak ezután, az illető törvényhatóság engedelme 
nélkül nem nyittathatnak.— 2.§. A’ színmüvek előadhatására 
nézve eddig a’ könyvvizsgálók által gyakorolt vizsgálat el
töröltetik.— 3. §. Színpadon bármi nemű nyilványos színi e- 
lőadások csak az illető helybeli hatóság tudtával és engedel- 
mével történhetvén, a’ színházak annak rendőri felügyelése 
és hatósága alárendelteinek.— 4.§.Kiaz l .é s  2. §. rende
leté ellen vét, az elsőbb esetben a’ színház bezáratásán fö
lül, 1000 forintig terjedhető,ésaz országos pénztárba adandó 
pénzbírsággal fog büntettetni.— 5. §. A’ színház bezáratása 
elnökileg történhetik, a’büntetés pedig rövid szóbeli peruion 
fog kimondatni.

T örvén ycsikk  ci tn ropo lya i kerületről. 1. §. A’ tu- 
ropolyai kerületZágráb megye hatósága alól minden tekin
tetben kivétetik, és mint önálló törvényhatóság a’ főtörvény
székekkel és főigazgatási ’s egyéb testületekkel közvetlen le
velez.— 2 . § . A ’ kerületi tisztviselőket ugyanazok választják, 
kik az ország-gyűlési követeket fogják a’t. törvény szerint vá
lasztani.— 3. §. A’ közgyűlési képviselőket a’ községi válasz
tók választandják, egyedül a’ községi képviselők közül.—•
4. §. Közgyűlési képviselő minden turopolyai község részéről 

• 4 választatik. —  5. §. A’ kerületi tisztviselők kijelölés mellett, 
a’kerületi képviselőtestület tagjai kijelelés nélkül választatnak. 
— 6. §. A’kijelelendő!' névsorának elkészítése végett a’tiszt- 
ujitást megelőző közgyűlés által 6 tagból álló küldöttség fog 
választatni, melly a’ kerületi gróffal szótöbbség szerint intéz— 
kedendik.—  7. §. Ezen törvény kihirdetése után azonnal a’

■ kerület grófja eddigi szokott módon közgyűlést hirdet, és e’ 
közgyűlés által küldöttségek fognak neveztetni a’ kerületi vá
lasztók öszszeirása végeit, továbbá intézkedés tétetika’ köz
ségi választóknak ugyanezek által leendő öszszeiratására,a’ 
községbeli elöljárók és képviselők megválasztása, ugyszinte 
a’ kerületi képviselőtestület megválasztása iránt.— 8. §. Miu

tán minden községben a’ helybeli választások és a kerületi 
képviselő testület tagjainak választása megtörtént, a’ kerület 
grófja eziránt értesülvén, kerületi tisztújító széket, és ezt meg
előzőleg közgyűlést hirdet, melly közgyűlésre a ’jelen törvény 
szerintmegválasztottkerületi képviselő testület tagjai is meg
hívandók. —

Á  közgyűlésekrő l. ü.§. A’ közgyűlések elnöke a’ ke
rület grófja, ennek akadályozása esetében: az alispán; tagjai: 
a’ kerületi tisztviselők, a’ kerületi képviselők, ezeken kívül 
minden külön községből a’ biró és jegyző, személyenként e- 
gyesszavazattal.— 10.§. A’ közgyűlések ülései nyilványosak. 
—  1 1. §. A’ csendet fentartani az elnök kötelessége, ennek 
rendelkezése alatt, a’ nemzeti őrsereg vigyáz fel.— 12. §. 
Közgyűlés tartatik minden évnegyedben egyszer; tartathatik 
gyakrabban is a’ körülményekhez képest, ha a’ közgyűlés e- 
lőre megrendeli, vagy az elnök gróf szükségesnek látja.

Ä  közigazgatásról. 13. §. Mig a’ törvény a’ közigaz
gatás alakításáról részletesen intézkedendik, a’ közigazgatás 
formáji és módja azon változásokon kívül, mellyek a’jelen 
törvénynél fogva szükségesek, az eddigi gyakorlat szerint 
meghagyatik.

T örvényczikk  F iu m e és B uccari szabad  tenger
kereskedési kerületekről, l .  §. A’ két kerület, külön két 
törvényhatóságot képez’s mint illyenek törvényhatósági bel- 
dolgaikat egymástól függetlenül intézik,— az ország többi 
törvényhatóságival, valamint kormányával és főtörvényszé
keivel közvetlenül leveleznek,— és mint más törvényhatósá
gok beldolgaikra nézve, a’ törvény határai között felsőbb fel— 
ügyelés alatt szabályokat alkotnak.— 2.§ . A’ kerületek tör
vényhatósága alá, büntető, rendőri és magányjogi tekintetben 
alá vannak vetve minden a’ kerület határain belül létező e- 
gyedekés javak, különbség nélkül;— kivéve a’ szolgálatban 
álló katonákat szolgálati vétségeikre nézve, továbbá a’ vál
tó, kereskedési és tengerügyelői tanácsbiróság illetőségé
hez tartozó ügyeket.— 3. §. Mind Fiume,mind Buccari kerü
letben törvényhatósági főtisztviselő az alkapitány, ki egy
szersmind elnöke a’ közgyűléseknek és kapitánysági törvény
székeknek is. Mindenik kerületnek külön alkapitánya van, kit 
ő felsége nevez. —  4. §. A’ szóbeli bíróságot illetőleg az 
1 8 3 6 : 20. és 1 840 : 14. törvények e’ kerületekre is kiter

jesztetnek. A’ közgyűlés által választandó két kerületi biró 
és a’ törvényszéki főjegyző fogják szóbeli perekben a’ bírói 
széket együtt képezni.

A’ p a t r i c i u s o k r ó l .  5. §. A’ jelenleg létező pa
trícius családok czimeiket megtartják,— az eddig kinevezett 
patrícius tanácsnokok a’közgyülésben a’képviselőkkel együtt 
részt vesznek,és általában minden képviselői j ogokkal bírnak; 
— jövőben mindazonáltal patrícius tanácsnokot nevezni nem 
lehet. —

A’ v á l a s z t ó k r ó l .  6. §. A’ két kerületben válasz
tók: a’ községnek mindazon tagjai, kik a’ szabad kir. váro- 
sokrul szóló (t) (örvényben a’ hasonló népességű szab. kir. 
városokra nézve megállapitott képességgel bírnak, továbbá 
a’ patrícius tanácsnokok, bár a’ szükséges értéki képesség
gel nem bírnak is, végre a’ hajós kapitányok és hajós írno
kok.— 7. §. A’ választási jogot senkitől, ki az 5. §ban em
lített értéki képességgel bír, megtagadni, vagy elvenni sem
mi szín alatt nem lehet.— 8. §. A’ 6dik §ban említett válasz
tók, a’ kerületi bírákat és képviselőket fogják választani a’ 
kerületi tisztujitószékeken.— 9. § .A ’ választási jogot gya- 
korlani csak személyesen lehet.

A’ t e n g e r m e l l é k i  f ő k o r m á n y z ó r ó l .  10. §■ 
A’ tengermelléki főkormányzó, mint a’ két kerületnek kö
zös főkapitánya, elnöke a’ kerületekben a’ tisztújító székek
nek és a’ követválasztási gyűléseknek, elnöke továbbá a’ 
helybeli királyi kormányszéknek és a’kerületeknek, m inttör- 
vényhalóságoknak közvetlen közigazgatásán kívül, minden 
egyéb hivatalos köre épségben megtartatik.

A’ k é p v i s e l ő k r ő l .  11. §. A’ képviselők a’ patrí
cius tanácsnokokkal és tisztviselőkkel együtt a’ kerületi köz
gyűlésekben tanácskozó és határozó szavazattal bírnak, de 
külön válva gyűlést nem tarthatnak.— 12. §. Az alatt, míg a’ 
törvény máskép rendelkezendik, képviselőkül a’ kerület bár- 
melly telepedett lakó sai megválaszthatók.— 13. §. A’ kép
viselők száma annyi leend, mennyi a’ szabad kir. városokrul 
szóló (t.) törvényben a’ hasonló népességű kir. városokra 
nézve megállapittatott.

A’ v á l a s z t á s o k r ó l .  14. §. A’ képviselők kijele
lés nélkül választatnak. 15. §. A’ kerületi bírák a’ kijelölen- 
dők közül választatnak.— 16. §. Minden választás titkos sza
vazat által történik.

A’ v á l a s z t á s o k  m e g t a r t á s á r ó l .  17. §. Je
len törvény kihirdetése után a’ tengermelléki kormányzó az 
eddigi szokott alakban mindenik kerületben külön tartandó 
közgyűlést hirdet, mellyben intézkedések tétetnek a’ válasz
tók öszszeirására, és a’választás helye és ideje körül.-— 18. 
§. Ugyan e’gyülésben tétetik intézkedés a’képviselők válasz
tása iránt is,e’tekintetben különösen a’szavazatok öszszesze- ] 
dése és a’ választóknak kerületekrei felosztása iránt.— 19.§. 1

l Választás napján szinte közgyűlés tartatik, mellyben az ed
digi kerületi birák hivatalaikról lemondván, a’gyűlés tagjai 
által a’ választók közül legalább tíz tagból alakítandó bizott
ság választatik, a’ kijelelés fölötti intézkedésre.— 20. §.A’ 
kijelelés a’ kijelelő választvány és a’ kormányzó által szótöbb
séggel állapittatik meg.— 21. §. Az alatt mig a’ törv. más
ként rendelkezendik,e’törvényszerintcsaka’kerületi birák vá
lasztatnak,és illetőleg három évről három óvreujittatnak meg, 
— a’tobbi tisztviselő eddig viselt hivatalaikat megtartja. —  
22. §. Az igazgatósági birák a’ közigazgatásnak külön sza
kaira külön választatnak.— 23. §. A’ kerületi birák megvá
lasztása után a’ képviselők választatnak meg.

A’ t a n á  c s -  és k ö z g y ű l é s e k r ő l .  24. §. A’ta 
nácsnak és közgyűlésnek hatósága az alatt, mig a’ törvény 
a’ közigazgatásnak mikénti elrendezése iránt részletesen in
tézkedendik, jelen állapotában megtartatik.— 25. §. Mind a’ 
közgyűlésnek, mind a’ tanácsnak ülései nyilványosak.— 26. 
§. Az ülésekben a’ hallgatóságnak a’ tanácskozásokat m eg- 
háboritani nem szabad. A’ csendet fentartani az elnök köte
lessége, és az ülésben különösen e’ czélból a’tanács által vá
lasztandó csendtisztek vezérlése alatt a’ nemzeti őrsereg ü- 
gyel.— 27. §. A’ közgyűlés elnöke az alkapitány, tagjai a’ 
tisztviselők, patrícius-tanácsnokok, és képviselők, személy 
szerinti egyenlő szavazattal. —  28. §. Közgyűlés tartatik 
minden hónapban legalább egyszer, lehetezenkivül többször 
is, valamennyiszer a’ közgyűlés előre m egrendeli, vagy a’ 
tanács és illetőleg alkapitány sürgető körülmények miatt 
szükségesnek tartja.— 29. §. Katona—állítástól ezen kerület 
kikötői minőségénél fogva, a’ tengeri kereskedés , és hajó
zás felvirágzása tekintetéből felmentetik , és e’ részbeni ki
váltságos szabadságai lörvényleg megerősiltetnek.

B a rs  v á rm eg y éb ő l. Martz. I3kán állomásukról le
lépett követeink helyébe Gál Alajos Verebély járási főbíró és 
báró Mednyánszky László választattak meg követeknek, az 
első 419 a’ második 416 szótöbbséggel Szabó János másod 
alispán, kinek 216 és Sebestényi Ignácz tb. kinek 191 voksa 
volt, ellenében.

M iskolcz. Mart. 20án 1848. csak sietve és röviden né
hány szót reformmozgalmainkról! Az események hire orszgy. 
követeink levelei és magántudósitások után hozzánk is elju- 
tott.Örömés aggály váltogatá egymást polgárink keblében; 
öröm a’ békés reform diadala, aggály a’ netalán történhető 
rendzavarások irányában.—  Tegnap délutáni városi megha
talmazottsági gyűlésünk rendkívül népes volt,mindenki várta, 
hogy polgárságunk részéről is fog a’ reform ’s közbátorság 
megóvása iránt valami czélszerü indíttatni; azonban ez el
maradómért az időközbeni tanácskozványok a’ minden rög 
tönzéssel járó elhamarkodást kerülni akarva már kész irány
nyal akarának fellépni; ma délelőtt l i r e  megyei kisgyülés 
tűzetett ki ’s ezt megelőzőleg városunk udvarán sereges
tül irá alá a’ felolvasott kérelmet minden rendű és rangú szí
nezete a’ polgároknak; melly kérelem foglalatja részvétnyil- 
ványulás volt a’ felmerült nemzeti óhajtások iránt, és a’nem- 
zeti őrseregnek városunkbani felállítására megyei bizottság
kinevezés kérése. A’ kisgyülés roppant számú hallgatóság 
jelenlétében nyittatott meg, meghívók elnöklésre a’ közbizo
dalmát s z e m é l y é b e n  biró főkormányzót, ki is elérzéke- 
nyülve a’ személye iránti ragaszkodás jelein üdvözlé a’ me
gye rendéit ’s az öszszegyült polgártársakat,előterjesztő,hogy 
néhány rövid nap alatt valósultak a’ megye és ország örök 
igazságszerü kivánatai, ’s hogy most rend és egyetértés le
gyen jelszavunk ’stb. ’stb. Felolvastattak követeinknek sebes 
postán érkezett levelei a’ legújabb reform-eredvényekről tu
dósítók, a’ gerjedt alaptalan hírek megczáfoltattak, az öröm 
’s lelkesedés kitörésit a’ levelekben említett országos férjüak 
és szeretett nádorunk neveinél, az eredvéuyek bemutatásánál 
leírni alig lehet. Olvastatott a’ sajtószabadságot tudató hely
tartótanácsi intézvény ’s végre a’ polgárság petitiója a’ kö
vetek levelei iránt utasító küldöttségünk a’ két nap múlva tar
tandó rendkívüli gyűlésre tudósítást adand. A’ petitió — teljes 
egyhangú felkiáltással fogadtatott el, a’ nemzetiőrsereg pár 
nap alatti organisálására teljes hataimu bizottság neveztetett, 
’s a’ közszeretet éljeneivel fogadott elnök fejéül kéretett, ki 
is azt elvállalván csak segédet kért e’folytonos munkát igény
lő vállalatban maga mellé, ’s Vadnay Lajos arra megválasz
tatott, ezután a’ bizottság tagjai minden rendű és oztályu pol
gárságból csatoltattak hozzája; ’s utasitásul csak annyi ada
tott, hogy az őrsereg tagjaiul csak rendszeretelükről erköl
csi vagy anyagi biztosítékot láttató polgárok vétessenek be 
’s hogy a’ megyei fegyvertár a’ bizottság belátása szerint 
az őrsereg rendezése alá bocsáttatik a’ közgyűlés jóváhagyá
sa reménye alatt,országunk nádora ez intézkedésünkről tu
dósítandó lévén.—  Ma délután a’ bizottság a’ rendszerezés
sel foglalkodik már. Az egyetértés, az osztályok közti cbinai 
falak leomlása szembetűnő, „polgártárs“  az egyedüli czim, 
mellyel él minden színezet; és jelszavunk gyűlési elnökünk 
szavai: egyetértés és testvéri bizalom, éljen a’ nemzet! a’ ki
rály! a’ szabadság! S.
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B aran y ám - Pécs, mart. 20án.Midőn tegnapi levelemet 
postára küldém épen délutáni üt órakor jött a’ megyei al
ispántól meghívás délesti 6 órakor a’ megyeház teremében 
tartandó conferentiára, a’ Pécsett jelen volt Kk és rr. ekkor 
öszsze is jövén’sPerczelímre másod alispán az elnöki széket 
elfoglalván, előterjesztő, miként az országos mozgalmak kü
lönösen e’ napokban Pécs városban kifejlett mozgalmak szük
ségessé tevék a’ megyei rr. tanácskozását netalán teendő in
tézkedések végeit, egyszersmind bemutatáa’ követi karnak 
Pozsonyból küldött’s a’ legközelebbi napok eseményit tuda
tójelentését, ezzel és a’ vitatkozás közepeit előadatott amaz 
észrevétel, miként a’ mai, azaz mart. l8 á n a ’ pécsvárosi lő
téren népszónokok általkiejtettazon szavak,hogy mától kezdve 
minden casta’s urbériviszony kárpótlás nélkül megszűnvén a’ 
jobbágy tökélesen szabad, a’ jobbágyság köztfélreértést tá
maszthatnak, és ezek a’szakmánytnemteljesitvén a’vetés nem 
történhetik meg, mi gyászos eredvényüvé válhatik;a’ rr.ab - 
ban állapodtak meg, hogy kiküldendő választványok által ke
rületenként nyomtatott és szétosztandó proclamatiobana’job- 
bágyság világosittassék föl, hogy ez engedély a’ rdi tábla ál
tal javokra téve lévén, a’ fo rr .’s fejedelem hozzájárulandása 
következtében rövid idő múlva teljesedésbe jövend addig is a- 
dójokat fizessék’s közmunkájokát teljesítsék; a’ megyei tisz
tek irányában pedig engedelmességgel viseltessenek: a’ fői—
desuraságok ellenben engedékenységre kéressenek meg. A’ 
proclamatio azonnal föltétetvén elfogadtatott; továbbá indi- 
ványoztatott,hogy a’ megyénekjelen conservativ elveket kép
viselő követei mentessenek föl ama kellemetlen helyzetből, 
miszerint ők meggyőződésük ellenére a’mostani diadalt kivitt 
ellenzéki elvek mellett szavazni kénytelenek legyenek,máért 
is azonnal ma helyettük más szabad elvű követek választassa
nak; mire előterjesztetett, hogy közgyűlés mart. 28án leend, 
a’ mai pedig csak conferentia, hol a’ megyei nemesség nincs 
jelen, sőt a’ követek egyiüe a’ rdi tábla által ugyan az ország- 
gyűlési teendőink iránti fölirásnak Bécsbe a’ trón elibe le
endő terjesztési választványhoz van kinevezve, bizalmatlan
ságra okot sem adtak és az illy rögtönzés káros hatást idéz- 
hetend elő; de másrészről előadatván, hogy a’ mai öszszejö- 
vetel rendkívüli közgyűlés ’s jelen helyzetben mindenkijövén 
a’ kerékvágásból, a’ régi formákhoz ragaszkodni nem kell, 
következőleg a’ nemesség jelenléte sem szükséges, hanem 
praesentes concludunt, az elnök alispán kimondja, hogy a’ 
mai rendkívüli közgyűlésben választassanak meg szabad elvű 
követek, mire b. Majthényi József és Perczel Miklós megyénk 
követivé kikiáltattak, nekik költség ’s a’ credentionalis azon
nal kiadatni rendeltetvén. Ezek után a’ köz rend csend és sze
mélyi úgy vagyoni bátorság föntartása tekintetéből nemzeti 
őrsereg állíttatott föl ’s alakulása iránt választottság is nevez
tetett ki. A’ f.e.mart. 28ára köröztetett közgyűlés napja meg
szüntetni határoztatván, este 9 óra után a’ rr. szétoszlottak, 
Fényesen kivilágított városunkban , a’ lődözések ’s a’ ha
rangok félreverése az e’ napi nemzeti ünnep örömét kiütött, 
ke szerencsésen elfojtott tűz megzavarta félóráig. Mart. I9én 
délután a’ császári czimerek nemzetivel cseréltettek fel, és a’ 
kir. pénztáraknál úgy hivataloknál rendes katonaság mellett 
polgári katonaság is őrködik; a’ nemzeti polgári őrsereg ü- 
gyelt ’s ügyel eddig a’közbátorságra, az éj nyugottan folyt le, 
nohaa’népség ezrei hullámzottakszerte az utczákon.—  Mart.
19én estve ’s 20án viradóra érkezett 3 sebes posta mindenki 
tudvágyát ingerlé ’s reggel fél 9re hivatott öszsze a’ városi 
tanács gyűlésre, a’ megye rdei pedig 10 órára tanácskoz- 
ványra E’ két helyen olvastattak föl a’ nm. helyttanácsnak a’ 
szebad sajtó ügyében tett ideigleni rendszabályai, mellyek ki— 
nyomatását ’s a1 népség közti kiosztatását a’ városi tanács 
megrendelte;a’városi választvány,melly a’városi őrsereg tár

gyában működik, fölhívást intézett a’ polgársághoz, a’ me
gyei conferentiának szinte a’szabad sajtó ügyében telt rendel
kezések, úgy a’ megyei követeknek, a’ pozsonyi hongyülési 
legközelebbi események felőli tudósítása szolgált tárgyul. A’ 
jobbágyság több helyen a’ népszónokok beszédeinek félre
értéséből az úrbéri kötelességek teljesítését meg kezdi tagad
ni ’s a’ dolgok mibenlétének kitudhatása végett képviselőket 
küld Pécsre, kik a’ főtéreni csoportok beszédeire csupa szem 
fülek. A’ városi nemzeti őrségbe igen sokan íratják mago
kat, példát a’ tanács maga adott; a’ lelkes tanuló ifjúság kül- 
döttségileg nyilványitá, fölfegyverkezési szándokát és sorban 
iratkoznak be a’ hazavédelmezőji közé.

Tegnapi tudósításomból kimaradt, hogy pécsi család 
származéka Stancsics Mihály is díszpolgárnak választatott és 
hogy még Petőfy Sándor,b.VesselényiMiklós,Perczel Móricz, 
b. Eötvös József, Pulszky Ferencz, Vörösmarty Mikály, Bónis 
Sámuel,PázmándyDienes,g.Teleki László, VayDániel,Szem8re 
Bertalan ’s több hazafi szinte díszpolgárokká lettek, kiknek a’ 
polgárilevél meg fog küldetni. A’ püspöki lakon, megyehá
zán ’s több magányos épületen, sőtmég a’ székesegyházon 
is nemzeti lobogó van kitűzve. —  Múlt héten földrengés vala, 
mita’ sok épület üszszeomlásából következtethetni, r. 1.

K Ü L F Ö L D .
AUSZTRIA. Olvasóink már tudni fogják, mikép ő fels. 

az ausztriai császár valamennyi örökös tartományinak sajtó- 
szabadságot ’s nemzetőrség-alakítást engedvén, alkotványtis 
Ígért mindegyiknek, mi végre valamennyi tartományi ren
deknek a’polgárelemnek kiterjedtebb képviseltetése mellett 
’s minél rövidebb idő alatti öszszehivatását határozta el. Ezen 
engedélyek azonban szinte forradalom következvényei vol
tak, melly is a’ párizsi események által felgyuladt, ’s Kossuth 
Lajosnak az országos rr. által elfogadott isméretes fölirati 
javaslatától,melly hiteles alakban lefordítva a’ forradalomelőtt 
Bécsben mindenütt olvastatott, táplálékot nyert, a’felvilágo- 
sitott kedélyekben mart. 14 .kitört’s polg.vérontást vont ma
ga után.Metternich absolutismusi politikája megbuktával az 
ausztriai örökös tartományokra is dicsőbb korszak hajnala 
derült fel.— És a’ bécsiek megismerék a’ magyart,’s midőn 
mart. 15én délután országos küldöttségünk a’birodalmi szék
városban megjelent, a’ tisztelet ’s teslvérszeretet minden je
leivel tanusiták, a’ magyarok iránti rokonszenvök ’s ragasz
kodásukat. Névszerint Kossuth fogadtatása az ókor nagy hő
seinek diadalmenetéhez hasonlított. A’ közcsend és béke a’ 
birodalmi fővárosban azóta nem zavartatott m eg,’s a’föléb
redt polgárszellem erősen őrködvén minden viszszahatási kí
sérlet fölött, soha nem fogja hiedelmünk szerint megengedni, 
hogy ismét önkényes kormány alá jusson viszsza. — Annál 
szomorúbb eseményekről értesültünk Milánóból. A’ lakosság 
itt az ausztriai katonaságot, melly folyvást zordon szeműiddel 
állt ellenében, a’ városból kiszorította ’s respublicát kiáltott 
ki. A’főhadvezér az ausztriai olasz tartományokban, a’ várost 
ostrommal víszszafoglalá, iszonyú vérontást vitetett véghez’s 
a’ forradalom fő embereit rögtönitélet szerint felakasztatá! 
Bécsből sürgöny küldetett a’ mészárlás megszüntetésére, de 
a’ futár aligha későn nem érkezett.

NÉMETORSZÁG. A’ németek öszszes hazája forradal
mi lángban áll. A’ bajor király mart. 20án lemondott ’s trón
örökös fiának II. Miksának adta által koronáját hallomás sze
rint azonokból,mert az engedélyeket népe számáranem meg
győződése szerint, hanem kényszerültségből tette. —  Ber
linben az átalakulás szinte véráldozatba került. Midőn mart, 
lSkán a’ nép a’ király palotája előtt iszonyú tömegben ösz-
szegyülvén, az egész Európában jelszavakká lett engedélye- 
ket kiváná, a’ trónörökös hirtelen katonaság által a’ fejdel-
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mi lakudvarból a’ népre , melly egészen készületlenül volt, <í 
kíméletlenül kartácsokkal lövetett.Képzelhetni erre a’ nép 
nagy elkeseredlét’s boszszuságátl’s a’ mészárlást, —  melly yl 
ennek következtében mind a’ két oldalon bekövetkezett 14 F 
óráig egész éjjeltartott öldöklő viaskodás után.A’királyPots- 
damba menekült ’s innen n y u g t a t á meg a’ népet azon fl 
kijelentéssel, hogy már mindenben enged ’s hogy a’ vér
ontásnak ő oka nem volt, tudtán kívül történvén a’ megtáma- -■ 
dás.A’trónörökös világba ment,eddigsenki nem tud hollété
ről semmit. így koczkáztatik ela’nép szeretete’s bizodalma ö- 
rökre, igy lehet trónt veszteni.— Boroszlóban, porosz Szilé
zia lővárosában szinte zendülés ütött ki ’s a ’ boroszlaiak e’ 
tartománytAusztriának ajánlották fel. A’ porosz király hallo
más szerint egész németországi királlyá szándékozik magát i 
ki kialtatni, Frankturtban pedig az egész németbirodalom fe
jévé az ausztriai császárt, urunk királyunkat kiáltották ki. Alig 
szenved két séget, hogy az egyesülés előbbutóbb ’s bármi á - 
ron megtörténik.

FRANCZIAORSZÁG. Az ideigl. kormány erélyesen ha
lad működésiben elő. Legközelebb egy rendeletet bocsátott í 
ki. melly szerint a’ hadseregnél ’s tengerészeinél minden tes
ti fenyíték megszüntetik ’s 4— 30 napi fogság által pótolta- 
tik; 2 ) Az adóssági foglyok a’ tartományi városokban, kiknek 
letartóztatásuk eddigelő azon okból maradt fen, mert azt hit
ték, hogy az ideigl. kormánynak adóssági fogságot megszün
tető rendelete nembir viszszaható erővel, most azonnal min
denütt szabadon bocsáttatni parancsoltattak. 3)Elhatározá az 
ideigl. kormány, miszerint a’ menekvő lengyelek Párizsban 
egy külön ezredet alakíthatnak, melly a’ hadminiszter paran
csai alatt álland; 4 ) Azon személyek, kik az istenszolgálat sza
bad gyakorlására vonatkozó tények miatt elfogattak,szinte sza
badon bocsáttatnak, elitéit, de még lenem fizetett birságaik 
elengedtetnek ’s hasonló nyomozások megszünteltetnek; 5 ) 
Fegyelmi vétség miatt fogva volt katonák is szabad lábra 
állíttatnak, ellenben azon már szabadon bocsátottak, kik lo
pásvagy más vétség miatt ültek börtönben, ismét oda visz- 
szahozatandók.— A’ rendőrigazgatóság ismét a’ belügyi mi
niszterséggel egyesittetett. A’ spanyol követ Lamartine urat 
biztositá arról, mikép kormányatovább is fen akarja tartani 
az előbbi barátsági’s jó egyetértési viszonyt. Hasonló nyilat
kozatot nyert Lamartine a’ német szabad ’s hansa városok 
követétől is.

K ü l f ö l d i  e l e g y .  Lola Montez vagyis Landsfeld 
grófnőtől a’ honosítás a’ bajor királyrendeletére viszszavéte- 
tett.— A’szász király engedett végre népe kitartósságának, 
miniszterségét elbocsátotta ’s a’ sajtószabadságot megenged
te. —  Münchenben folyton lázadási szellem uralkodik. —  A’ 
National szerint Francziaorsjágban a’ hivatalnokok száma 
csökkentetik ’s a’ nagy fizetések alább szállíttatnak. Subervic 
tábornok hadminiszter élemült kora miatt nembirván eléggé 
megfelelni roppant feladatának, bivatalábóli elbocsáttatását 
kérte,mit meg is nyert. — Az ideigl. kormánytagok semmi fi
zetést nem húznak, sokan közülök hallomás szerint azt sem 
tudják talán, hol ebédeljenek. Flocon és Albert szegénysége 
köztudomású.— Az orleansi család jószágai sorshúzás utján 
ki fognak játszatni. —  Rómában mart. I4kén hirdetteték ki 
az alkotvány.—  Angliában ismét borulni kezd a’ társadalmi 
láthatár. Birmingham és Liverpoolban a’ munkások viseleté 
fenyegetőző, Irlandban nyilván hirdettetik a’lázadás.— Mad
ridban is növekedett a’ köznyugtalankodás— csak Oroszor
szágról nem hallani semmit. A’ sorompók erősen őriztetnek.
A’berlini elestek száma4ezernek mondatik, köztük 100 kato
natiszt. Orosz lengyel tartományokba semmi hírlap sem bo- 
csáttatik. Némellyekazt hirliií, hogy Varsóban is kitört a’ lá
zadás. Pétervárról’sMoszkaországból m art.3.óta semmi hír.

1848.
Ilirdetvény.

A’ nagyméltóságu magyar kincstári intéz- 
vény következtében, az esztergami érsekség ré
szérül a’ Vágdunai töltések tektes nemes Komá
rom vármegye határozata és elfogadott tervsze
rinti kiigazítására, felsőbb helybenhagyás nyil- 
ványos kikötése mellett, jövő april hónap I ldik 
napján délelőtti 10 órára Bálvány-szakálosi

pusztában tartandó árlejtés, midőn a’ szerződési 
föltételek előadandók, addig is pedig a’ gutái 
tisztségnél láthatók lesznek, ezennel hirdette— 

. tik; a’ szándékozó vállalkozók tehát azon alka
lommal elégséges tehet őségeikről biztosítást e— 
iőmutatván az egész munkához mérsékelt 1000 
pftnyi bánompénzzel ellátva, fölülemlitett hely
re és időre megjelenni hivatalosak. 2—3

Ilird e tv é n y . I alkalmatos kőbánya.
A’ főmlgum. kir. udv. kamararendeletéből! b) A’ Verőczei határban fekvő ugyneve- 

a’ megürült váczi püspökség részéről ezennel zettmagyar-mályi kőbánya;
közhírré tétetik: hogy az alább megnevezett föl
desúri haszonvételek, mellyek iránt a’ fenálló 
haszonbéri szerződések a’ folyó észt. végével 
megszünendnek,1849ik évi január 1ső napjától 
számítandó három egymásután következő esz
tendőre, folyó 1848ik eszt.május 27én(huszon- 
hetedikén) délelőtti 10 órakor Váczon, az igaz
gatói épületben levő uradalmi irodában felsőbb 
jóváhagyás fentartása mellett tartandó közár
verés utján újabban bérbeadandók lesznek, je
lesül :

a) Nagyszálhegyen Váczmellett az úgyne
vezett Bodor árkában malomiíövek készítésére

c) ugyanazon határban fekvő ugynevezeLl 
Károlyvölgyi kőbánya; végre

d) a’ nógrádi két patakmalom.
Bérleni kívánók a’ feljebb kitett helyre ’s 

időre a’ szokott száztól számítandó tíz kamatos 
bánatpénzekkel’s biztosítékul lekötendő értékek
ről szóló hiteles bizonyítványokkal ellátva, azon 
megjegyzéssel hivatnak meg: hogy a’ bérfölté
telek Váczon az igazgatói hivatalnál árverés e- 
lőtt is bármikor megtekinthetők,és hogy a’meg- 
igért árak .és bánatpénzek kész ezüst pénzben 
lesznek leteendők.

Árverési hirdetvény.
A’ nagymlgu magyar kir. udv. kamara jó

váhagyásából közhírré tétetik , miszerint 1848 
észt. május 8kán (nyolczadikán) Miskolczon a 
kir. kor. uradalmi kormányzói lakban tartandó 
árverés utján következő haszonvételek fognak 
bérbe adatni, jelesül:

1) a’ sajó-petri korcsma és mészárszék;
2) a’ mező-kövesdi kissebb korcsmák 

1848. észt. november lső napjától számítandó 
6 esztendőre ;

3) a’ diósgyőri kissebb korcsmák;
4) a’ felső-győri kissebb korcsmák 1848. 

eszi. november lső napjától számítandó 3 észt.

á) a’ parasznyai korcsma;
6) a’ miskolezi serházban gyakorlandó ser 

és pályinka-mérés;
7) a’ miskolezi nagy serház;
8) a’ mező-keresztesi pályinkahdz és 

korcsma;
9) a’ diósgyőri fürdőház; végre
10) Csaba helységben létező 17 hold ku- 

koricza-földek 1848. észt. november lső nap
jától számítandó 6 esztendőre.

Az árverésben részt venni kívánók szüksé
ges bánatpénzzel ’s kellő biztosítékkal elegen- 
dőleg ellátva hivatalosak; kik az árverési fölté
teleket a’ diósgyőri kormányzói irodában eleve 
is megtekinthetik. 1—3
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gewidmet von Ludwig F  o g hi r.—Preis: 3 kr. C. M.

Dunavizállás: Budán, mart. 25kén: 9 / 5 "  O '" az 0 fölött.
Kelt Vá c z o n ,  febr. Íjén 1848. 1—3 ________________
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Miniszter-elnöki körlevél 2ik szám.
FOGLALAT. Magyarország és Érdélv. (Minő függetlenségetkö- 

vetelhetünk? miniszter-elnöki körlevél 2dik szám; országgyiil. leg
újabb megállapodások; a’ magyar hadseregi öl: m. tud. egyetemről 
nemzeti színről és ország érdemeiről, választványi jelentések, Szé- 
kesfejérvár, Hocsics Péter, szolnok-aradi vasúttársaság, Debreczen- 
nek a' középponti vasúthoz csatoltatása 's egyéb folyamodványok 
iránti valaszüzenefek 's tezikki javaslatok; pesti események folyt 
mart. 2őkétől 29keig a’ központi csendbiztositó választ, felszólítá
sával 's a’ beliigy-miniszter beszédével — pozsonyi legújabb hírek )

Kii 1 fö 1 d. (Poroszország, a’ berlini forradalom).
Értesí tő.

MAGYARORSZÁG és ERDELY.
Minő függetlenséget követelhetünk ?

Azon függetlenséget, mellyet őseink élveztek akkor, 
midőn a’ habsburgi házat, annak kérelmei ’s ígéretei követ
keztében , a’magyar trónra emelték. Minő volt ez? Külföld 
irányában uralmat magyar honunk fölött ki sem gyakorol
ván, volt egy mindenkép független nemzet, melly súlypont
ját önmagában helyezé, belügyi tekintetben pedig olly al- 
kolványos jogokkal b írta’ királyság irányában, hogy e’tekin- 
tetben hazánk bármelly más országokkal mérkőzhetett, és 
pedig annyira, hogy sok tárgyban nemcsak statuseszmék 
szempontjából indulhatunk ki, hanem mintfentartott, de ed
dig törvénytelenül lebilincseltetett jogok előbbi birtokába 
kívánhatjuk magunkat viszszatétetni; többek között csak né
hányat említek: a’ szabadsajtó, már a’ tizenharmadik század
ban felelős minisztérium*) az ország által választott minisz
terek"'1"). Az a’ kérdés: vájjon Iső Ferdinand megválasztása
kor lemondott é a’ nemzet valamellyjogáról? Ezt állítani nem 
lehet, mert az általa letett eskü a’ Corpus-Jurisban olvas
ható, már pedig abban a’ magyarok m i n d e n  jogai bizto
síttatnak, szinte a’királyi körlevélben is ’s igy publico-politi- 
caitekintetben Magyarország az előbbi állapotban maradt; 
Igaz ugyan, hogy Ferdinand uralkodása első évében már a’ 
magyarok ügyei a’ német tanács által kezdettek tárgyaltatni, 
de ez,az Ígéret,törvény ésvilágos eskü-elleni egyoldalú’s az 
akkori háború-zivataros időben menthető cselekvény volt, 
melly jogot annál kevésbbé adhat, vagy vehet, minthogy a’ 
nemzettüstint ellentmondott, ’s ezen ellenmondás időnként 
mindig ismételtetett. Felhozza talán valaki a’ sanctio prag- 
maticál? de ha ezt figyelemmel olvassuk, azt találjuk , hogy 
annak három része van; először hála mondatik az ausztriai 
háznakMagyarország iránti érdemeiért;2)a’magyaroka’tÖb- 
bi tartományokban elfogadott lyány—öröködést szabadon el
vállalják— acceptant-—azon czélból,hogy hazánk mind külső, 
mind belső ellenség ellen biztosabban védelmeztethessék, 
végre az ország minden diplomatikai és egyéb jogai újra 
biztosíttatnak; különös figyelmet érdemel, hogy ugyanazon 
egy törvényezikkbiztosítja a’ királyi öröködést, melly az or
szág jogait! igy tehát a’ sanctio pragmatica sem változtatván 
meg diplomaticai helyzetünket, az a’ régi maradt, melly az
óta nemcsak nem változtattalottmeg, hanem az 1790: 10. 
tcz. által világosabban kifejeztetett. Van tehát az előadottak 
szerint jogunk követelni, hogy olly függetlenülkormányoztas- 
S'jnk. mintha királyunk hazánkon kivülmitsem bírna; mivel 
azonban bír, ’s ezen fontos körülménynek észszerű haszná
lása reánk is üdvös lehet, a’ nemzeti felsőség eszméjénél fog
va tőlünk függ elhatározása, minő legyen azon kapocs,melly 
bennünket felséges urunk egyéb tartományival egybe fűz; 
erről elmélkednünk kell, hogy jövő országgyűlésig e’ tekin
tetben magunkkal tisztában lévén nemzeti minden jogaink 
megóvása mellett a’ legczélszerübb határoztathassék el.

R o s t y  Zsigmond.

*) Decretum de anno 129Í. Andreas art. 3 l )  item in quo- 
libet anno semel omnes barones, etnobiles regni nostriAlbam 
ad congregationem debeant convenire—de statu regni, et in- 
quirentesde factisbaronum, qualiter quilibet ipsorum insuis co- 
mitatibus processerint, et conservaverint iura regni, et secun
dum iudicium nostrum in consiliariorum nostrorum recepturi. 
Sylloge Decret. Comit. p. 15. Fejér Cd. T. 7. v.2p. 144.

**) Decret. de anno 1298. Andreas art. 23) totidemque, 
et quasi omnes nobiles regni, quosnunc eligimus secum habeat 
congruis stipendiis de bono regni sustentandos, et si idem do
minus rex,hoc facéré omiserit, quidquid praeter consilium prae- 
dictorum sibi aplicandorum in donationibus arduis, et dignita- 
tibus conferendis, vel aliis maioribus fecerit, non teneant.Yestig. 
Comit. T. I. p. 1298. I498ik évben az országgyűlésen 16 egyed 
választatott,kik közül legalább 8 a’királyi tanácsba meghívandó 
volt; ez bővebben magyaráztatott később lásd Corpus Juris 
1498: art. 6. 7.1590:10.1507: 3 .— és ezen tanácsnokok tartoz
tak följelentenuTzon bivteleneket, kik a’királyt az ország jogai"' 
ellen bujtogatják, hogy az 1507: 7. tcz. szerint megbüntettethes- 
senek.Ugy é ez más jus publicum, mint a’ minőt az iskolákban 
tanítottak ? —

Tisztelt- törvény hatósági elnök ur! Mennyire törek
szik és siet a’ törvényhozó test, a’ nemzeti átalakulás fontos 
perczeiben, a’ békét és egyensúlyt fentartani, ’s a közkedélyt 
minden hullámzástól megóni: kellőleg tanúsítják a’ k ö z t e 
h e r v i s e l é s r ő l ,  p a p i  t i z e d  és ú r b é r i  v i s z o n y o k  
m e g s z ü n t e t é s é r ő l  az orsz.rrdek által előterjesztett, a’ 
kormány által már elfogadott ’s ide mellékelt törvényezikkek 
mellett hivatalosan áttett országgyűlési nyilatkozat. Hogy te
hát a’ kormányzat, a’ közjó és korszaki kellékek érdekében, 
ezen üdvös eljárásokkal öszszehangzólag betöltse és végre
hajtsa hivatását, kötelességét: a’ törvényhatóságok fejeit, el
nökeit, és igy önt is, uram, ezennel felhívom és megbízom, 
hogy hivatalos körlevelem vételével, a’ fontos tárgy meghir
detése mellett, haladéktalanul helyhatósági közgyűlést tart
ván, az adózó osztály előtt népszerűséggel biró, ’s az uj kor
mányforma iránt kellő rokonszenvvel és bizodalommal visel
tető egyedekből, számos és állandó küldöttségeket kinevezni 
siessenek; melly küldöttségeknek polg.szoros kötelességük
be tétessék, a’ nép között gyorsan szétoszolván,a’fentczimzett 
irományok ide rekesztett ’s ön által, uram, előlegesen kinyo- 
matandott számos példányait kiosztani, azoknak tartalmát a’ 
közhitbe bizodalombaajánlani, az őfelsége által megszentesi- 
tendő törvényeknek néhány nap alatt kihirdetése utáni rög
tön teljesedésbe vételét biztosítani, ennek alapján a’ békét, 
nyugalmat, közcsendet megőrzeni,’s ebbeli eljárásait a’ tör
vények országos kihirdetéséig- félbenszakadás nélkül folytat
ni; —  olly formán azonban, hogy az adózó nép részéről itt 
ott netán mutatkozható megtagadások irányában a’ községe
ket oda utasítsák,miként tartozásaikat,^  földesuraik köve
telnék, a’ t.vények kihirdetéséig híven teljesítsék: a’ föld
birtokosokat ’s képviselőiket más felől erélyesen arra bírják 
és sürgessék, miszerint illy megtagadások behajtására,—  
miután az úrbéri tartozások néhány nap alatt különben is 
végkép megszüntetnek,—  erőszak semmiképen ne használ
tassák; a’ fen elrendelt küldöttségek pedig, azon nem reméllt 
esetekben is, ha efféle netaláni mozgalmak, a’ puszta megta
gadásnál nem maradván, a’ személy- és vagyonbátorságot 
valósággal éstettleg megtámadnának, először a’ felvilágosí
tó értelmezést, békítő közbevetést, meggyőző rábeszélést ve- 
vén igénybe, törvényes eszközökhez csak ezek ismételtsi- 
keretlen próbája után,’s akkor is a’ legnagyobb óvatosság
gal és kímélettel folyamodjanak. Minden, netán keletkezhető 
mozgalomról, rövid szerkezetű de gyors tudósításaikat elvár
va. Hazaüui üdvözlettel és teljes bizodalommal tisztelt tör
vényhatósági elnök urnák: Pozsony, martins 23. 1848. kö
telezettje gr. B a t t h y á n y  Lajos, nemzeti minister-elnök. 
Az országgyűlési legújabb megállapodások e’ következők:

A  magyar hadseregről. A’ magyar hadseregre néz
ve rendeltetik: l .§ .  A’magyar hadsereg a’ hűség esküjét az 
alkotványra is leteszi. —  2. §. Az eskü következő: Én N. N. 
esküszöm az élő Istenre,hogy koronás királyomnak, hazám
nak, és az alkotványnak hív védője leszek. Isten engem úgy 
segéljen.—  3. §. A’ magyar hadseregnek az ország határai 
közé leendő viszszahozatala, és a’ nem magyar katonaságnak 
az országbóli kivitele a’ minisztériumnak meghagyatik. —  4. 
§. E’ törvényezikkely végrehajtása az öszszes minisztérium
ra bizatik. —

A  magyar egyetemről. A’ magyar egyetemre nézve 
rendeltetik: 1. S.Az egyetem egyenesen a’közoktatási minisz
ter hatósága alá rendeltetik.— 2. §. Az oktatás és tanulás 
Szabadságának azon elve, hogy egy részről a’ tanuló arra 
nézve, melly tant’s mellyik tanártól kívánja hallgatni, szabad 
választást tehessen, másrészről hogy a’ rendes tanárokon ki- 
kivül más jeles egyedek is oktathatnak, törvényesen kimonda- 
tik.— 3. §. Ezen elvnek az egyetemnéli alkalmazása a’ köz
oktatási miniszterre bizatik, tudósítását ez és egyéb e’ részben 
teendők iránta’ legközelebbi országgyűlésnek benyújtván.—  
A’ mélt. forr. a’ magyar egyetemnél alkalmazandó oktatás 
és tanulás szabadságának azon elvét, miszerint a’tanulóknak 
ugyan szabad választásukra bizassék: melly tan t’s mellyik ta
nártól kívánják hallgatni; más részről pedig a’ rendes taná
rokon kívül,más jeles egyedeknek is engedtessék meg az ok
tatás, részükrőlis elfogadván,de annak elháritásatekintetéből, 
nehogy az érintett elvnek rögtöni és feltétlen alkalmazása ’s 
életbeléptetése, a’ közoktatás érdekét veszélyeztetőleg bár- 
milly zavarokat idézzen elő, nemcsak tanácsosnak, sőt a’ kellő 
felügyelésgyakorolhatása tekintetéből szükségesnek is látják, 
hogy az illető törvényjavaslat 2ik §ának azon szavai után, „más 
részről, hogy a’ rendes tanárokon kívül, más jeles egyedek 

[ is“ köv. szavak tétessenek: ,,a ’ minisztérium által ideiglen

megállapítandó, —  későbben pedig törvény által meghatá
rozandó feltételek mellett oktathassanak.“  Ennélfogva a’mlt 
forr. a’ t. kk.és rrt bizodalmasan felszólítják, hogy a’ fenebb 
törvényjavaslatnak ekénti módosításához részükről járuln 
szíveskedjenek. Elfogadták.

A  nemzeti színről és ország czimeréröl. 1. §. A’ 
nemzeti szin és ország czimere ősi jogaiba viszszaállittatik. 
— 2.§. Ennélfogva a’ három szinü rózsa polgári jelképen új
ra fölvétetvén,egyszersmind megállapittatik,hogyminden köz
épületeknél ’s közintézeteknél,minden nyilYanyos ünnepek al
kalmakor , és minden magyar hajón a’ nemzeti lobogó és or
szág czimere használtassók.

Valasztványi jelentés, Székesfejérvár sz. k ir . vá
ros közönségének a kk. és rrhez nyújtott folyamodása 
iránt. Szabad kir. Székes-Fejérvár közönsége a’ kk. és rrhez 
nyújtott folyamodásában a’ teendők iránt 12 pontban óhajtá
sát kijelentvén, azok törvénybe iktatására a’ kk. és rretm eg
kéri. A’ kk. és rdek a’ folyamodásban érintett, és sz. kir. Pest 
város polgárainak,küldöttség által benyújtott esedezvényében 
is foglalt 12pont iránt, közelebbi napokban már intézked
vén, miután e’ szerint a’ folyamodó szabad kir. város közön
ségének óhajtása előzőleg már teljesittetett, a’ kérelmezési 
válaszívány véleménye szerint, a’ kérelemlevél tudomásul 
veendő. —

Választványi jelentés Kocsits Péter mint kerületi 
jegyzőkönyv-szerkesztőnek jelentése iránt. Kocsits Pé
ter, a’ kerületi jegyzőkönyv szerkesztője, a’ folyamatban levő 
országgyűlésről szerkesztett kerületi jegyzőkönyv elkészültét 
bejelentvén, azon esetre: ha a’ hozandótörvények kinyoman- 
dása segély gyanánt neki átengedtetnék, a’ kerületi jegyző
könyvnek sajtó utján is leendő kiadatására magát felajánlja; 
ellenkező esetben esedezik: miszerint jelöltessék ki azon tör
vényhatóság, mellynek levéltárában a’kézirat tartandó lenne?
A’ kérelmezési választvány ezen jelentést és ajánlatot intéz
kedés végett, a’ belügyek miniszteréhez javasolja áttétetni.

Választványi jelentés a szolnok-aradi vasút léte
sítésére alakult arad-békési társulatok által a’ kk. és 
rrhez nyújtott folyamodás iránt. A’ szolnok-aradi vasút 
létesítésére alakult arad-békesi társulatok folyamodványukban 
a’ szolnok-aradi vasúti szárnyvonalnak, a’czegléd-kecskeméti 
vonal előtti elsőbbségét kiemelvén, esedeznek, miszerint az 
l8 3 6 d . évi 25. t.cz. 1. §nak 7. pontján, úgy a’ középponti 
vasúttársaság I8 4 4 d . évimart. I3 á n a ’ nmlt.magyar kir. h. 
tanácscsal 80 évre kötött ünnepélyes szerződvényén alapult 
szolnok-békes-aradi szárnyvonal építtetésére illy módon a’ 
törvénynek, és az ezen alapuló szerződésnek szigorú meg
tartására szorittasséka’ középponti vasúttársaság.— A’ ké
relmezési választvány a’ fen érintett folyamodványnak, a’köz- 
lekedési és közmunkái minisztériumhoz áttételét javasolja.

Választványi je lén tés s z . k ir . B ebreczen  város  
po lgá ra in a k  a ’ kö zép p o n ti vasú t tá rgyá b a n  benyújtott 
fo lyam odása  iránt. Sz. kir. Debreczen város polgárai, a’ 
kk. és rrhez nyújtott folyamodásban esedeznek: hogy a’pest- 
szolnoki vasútnak Debreczen sz. kir. város felé leendő épít
tetése határzottan mondassék ki ’s annak létesítése,hamáskép 
nem lehetne, országos segedelemmel is kamatbiztositás utján 
sikeresittessék. A’ kérelmezési választvány sz. k. Debreczen 
város polgárai ezen folyamodásának,a’ közmunka és közle
kedési minisztériumhoz áttételét hozzajavaslatba.

Választványi jelentés az országosan egybegyült 
kk. és rdekhez nyújtótf s vélemény adás végett á  kérel
mezési választvány hoz utasított különféle folyamodá
sok iránt. A’ kérelmezési választvány űgyelmezve arra:hogy 
az országgyűlés végperczeiben, a’ kk. és rrdek teendőji már 
megszabatvák;hogy mai napon kelt határozat szerint,a’ már 
benyújtott’s netalán még benyújtandó folyamodások tárgya
lás és elintézés végett egyenesen az illető miniszterekhez uta- 
sitandók legyenek, a’ kérelmezési választvány a1 kiadott e - 
gyes folyamodásokat, úgymint:

Nedeczky Lajosét, Trencsény megyei Mois, Marsova, 
Miksova és Jablonove helységek lakosai meghatalmazott véd- 
lőjeét, melly mellett néplázitás miatt ellene megyeileg indít
tatni rendelt ügyészi per alól magát fölmentetni kéri, az igaz
ságügyi miniszterhez; — •

Bars megyei Magospart helység községének folyamo
dását, melly szerint szabadalmai ellenére Bars megye részé
ről évenkint reá vetett6 5 9 frtnyi hadi és házi adónak, úgy 
ezek fejében hátramaradásban levő 2185  frtnyi l Okr nyi a-  
dónak megfizetésétől magát fölmentetni kéri —  az igazság
ügyi miniszterhez; —

Nagy Gábor táblai ügyvéd folyamodását, mellyben di-
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ilomaticai és kézirati gyűjteményének, a’ magyar nemzeti 
Quseum számára, három ezer pengő forintért leendő meg- 
'ételét ajánlja,—  a’ közoktatás miniszteréhez;—  Abauj rne- 
jye rdeinek, hatalmát tulterjesztett főispánihelyettes és a’me- 
jyei pecsét kiadatását megtagadó alispánja ellen benyújtott 
blyamodását—  a’ belügyi miniszterhez; —  Jankovich Lő- 
•meznek, és özvegy ifjabb Jankovich Miklósné folyamodását, 
nellyben néhai idősb Jankovich Miklós újabb gyujteményé- 
íek a’ nemzeti muzeum részire zár alá lett vétele miatt, a’ 
íemzeti muzeum hivatalnokai ellen panaszt emelnek —  a’ 
közoktatási miniszterhez; —  Bélabánya szab. kir. ’s bánya
város polgárainak esedezvényét,mellynélfogva Bélabánya vá
ros országgyülésrei meghivatása elmulasztását bejelentvén, 
Selmecz várostól leendő teljes elválasztatását szorgalmazza 
—  a’ belügyi miniszterhez áttétetni javasolja, — továbbá: a’ 
sajtószabadságot szorgalmazó országgyülésiifjuság folyamo
dását, miután ezen nemzeti közkívánat már teljesiltetett —  
tudomásul vétetni kívánja; —  Végtére sz. kir. Pécs város
nak, és sz. kir. ’s bánya Felső-bánya városnak beczikkelyez- 
tetésökért benyújtott folyamodásit, miután a’ kk. és rr. a’ren- 
di képviseletnek népképviseletrei változtatását határozatilag 
már kimondották’s az iránti t.javaslat még ez országgyűlésén 
tárgyalás alá vételik ésigy a’jövő törvényhozásban a’ folya
modóvárosok lakosai is képviseltetve leendnek —  a’ kérel- 
mezési választvány tudomásul vétetni javasolja.—

Válaszüzenete a' k k . és r rn e k , a fit. förelekhez d  
legelőelkülönités, öszszesités és fa izá s  tárgyában k ö z -  
lö ttszó be liü zene tükre . A’ kk. és rr. úgy vélekednek, hogy 
a’ legközelebb országgyűlésig a’ faizás és legelőelkülönités, 
úgy az öszszesités tárgyában különösen kéttekintetre kell fi
gyelemmel lenni: nevezetesen olly helyekre, hol a’ legelőel
különítés, illetőleg öszszesités, már megtörtént,és olly helyek
re, hol az még meg nem történt, akár tétetett a’ per eddig fo
lyamatba, akár nem.Az első esetre nézve szükséges kimonda
ni, hogy olly helyeken,hol az elkülönítés, illetőleg az öszszesí- 
tés már megtörtént, a’ birtokállapot megtartatik. A’ második 
esetre nézve elegendőnek tartják a’kk. és rr. intézkedni,hogy 
a’ már megindított vagy ezután indítandó perek folyamata a’ 
legközelebb országgyűlésig se szenvedjen semmi akadályt, ’s 
e’ tekintetben kimondani,hogy hasonló perek az alispáni bíró
ság ebbe tétetnek által. Végre mi a’ faizást illeti: elhatározni, 
hogy olly helyeken, hol ez közösen gyakoroltatik, az erdő, bi
zonyos részének kihasítása által, szinte az alispáni bíróság 
előtt elkülöníthető. Külön eljárást és elveket részletesen meg
állapítani a’ kk. és rr. ez alkalommal szükségesnek nem lát
ják; sőt lehetőnek sem, részint az idő rövidsége miatt, melly 
a’jelen országgyűlési tanácskozásokramégfenmarad, részint 
azért,mert bármilly rövid eljárás szabatnék,aliglehetremény- 
leni,hogy a’legközelebb országgyülésig,melIvnek bekövetke
zése kevés hónap mulvavárható, kiválta’ jelen országgyülé- 
senalkotott törvények végrehajtásának munkáji között,számos 
elkülönítés mehet foganatba. Az illető felek tehát különben is 
egyébczélt alig érhetnének, mint azt, hogy követeléseik elő— 
adhatása végett, előttök az alkalom időközben se legyen el
zárva. Ezek következtében a’ kk. és rr. köv. törvényezikket 
tesznek javaslatba. T ö r v é n y c z i k k  az öszszesítésről, 
legelőelkülönitésről és faizásról. A’ t. törvényezikkely 3dik 
§ának folytában rendeltetik: 1. §. Olly helyeken,hol a’ földes- 
úr és volt jobbágyai között a’ legelőelkülönités, illetőleg úr
béri rendezés, akár egyezség, akár úrbéri per utján valósá
gosan és tetlleg már végrehajtatott, az ekként megtörtént 
öszszesités, illetőleg elkülönítés többé fel nembontalhafik.—  
2. §. Olly helyeket illetőleg, mellyekre nézve az öszszesítési 
vagy elkülönítési per a’ földesúr és volt jobbágyai között e’ 
törvény kihirdetése alkalmakor végítélet által már be van u- 
gyan fejezve, de ezen végítélet még felsőbb vizsgálattól függ, 
az öszszesítési és illetőleg elkülönítési per felsőbb vizsgála
ta az eddigi törvények szerint történik,az ekként végsőleg el
döntött perben pedig az Ítélet végrehajtandó. 3. §. Olly ösz
szesítési és illetőleg elkülönítési perek,mellyek e ’törvény ki
hirdetésekor már folyamatban vannak, de végítélet által még 
be nem fejeztettek, vagy a’ jelen törvény kihirdetése után 
czéloztatnak folyamatba tétetni, az alispáni bírósághoz tétet
nek által, illetőleg ezen bíróság előtt lesznek indítandók; a’ 
barátságos egyezség megpróbálása az eljáró bírónak minden 
esetben szoros kötelessége lévén. 4. §. Olly helyeken, hol a’ 
földesúrnak volt jobbágyai a’faizást az úrbéri törvények kor
látái közölt a’ földesur erdejében gyakorolják, és e’ tekintet
ben különösen kihasított erdőrészszel ellátva nincsenek , a’ 
faizási haszonvételnek ezután elkülönítve leendő gyakorlásá
ra, akár a’ földesúr, akár volt jobbágyai pert az alispáni bi- . 
rói szék előtt különösen is indíthatnak; melly eljárásban a’ 
felek között a’barátságos egyezséget mindenekelőtt megpró- j 
bálni az eljáró bírónak szinte szoros kötelességévé tétetik. 
5.§. A’ 3ik és 4 ilc §bun említett perek a’ megyei törvényszék 
által fognak feleljbvitel utján vizsgáltatni. 6. §. Egyébiránt az 
1807: 21. törv.czikkezennel is megerősittetvén,a’ megyék
nek az erdők jó karban tartására felvigyázni ezentúl is szoros 
kötelességükben állund.

Válaszüzenete a’k k . és rrn ek  a mltgos főrendekhez 
a haszonbérlők és tulajdonosok közö tti v iszonyokra  
nézve közlő it szóbeli üzenetökre. A’ mit. föl dek azon ész
revétele, hogy olly helyeket illetőleg, hol az úrbéri viszonyok 
megszűntek, a’ haszonbérlőkés tulajdonosok közötti szerző
désekre nézve törvény által tétethessék intézkedés, a’ kk. és 
rrnek szóbeli üzenet utján értésökre esvéma’kk.és rr.e’rész- 
ben azon nézetüket közük a’mlt. főrdekkel, miszerint sem czél- 
szerünek, sem eszközölhetőnek nem vélik, hogy magánvi
szonyokra a’ törvény intézkedése viszszahatólag kiterjesztes
sék. Czélszerünek nem, mertazt meghatározni, mennyire le
het minden külön esetben az úrbéri szolgálat a’ gazdaságnak 
a’ haszonbérlő által folytatott rendszeréhez képest értékesít
hető? semmiféle biró nem képes. — Eszközölhetőnek nem, 
mert a’ magán-szerződések természete ellenütköznék, azokat 
még akkor is kötelezőknek megállapítani, midőn a’ feltétel, 
melly alatt köttettek, teljesithetlenné vált. A’ kk. és rr. úgy vé
lekednek, hogy a’ dolgok természetes helyeztetésénél fogva 
illy szerződések a’ felek között önként megszűnvén, uj szer
ződések fognak köttetni, ’s ezek által a’ fenforgó viszonyok 
kiegyenlittelni.

Végre azon intézkedésekhez, melly eket a’ t. kk. és rrk 
a’ színházakra nézve törvényjavaslatba foglaltak, a’mltg. fő- 
rendekrészükről isjárulnak ugyan,mindazáltal figyelembe vé
ve azt, hogy a’ nemzeti színháznak külön országos igazgatója 
van, ki mind a’ színi előadásokra, úgy ezen országos intézet 
díszére is különösen felügyelni tartozik, ezen színházat az il
letőtörvényjavaslat 3ik§ában foglalt általányos rendelkezés 
alól —  rendőri tekintetben az illető hatóság joga lentartása 
mellett— kivétetni ’s ezen kivételt egy külön §ban világosan 
kifejeztetni óhajtván, a’ t. kk. ésrrketbizodalmasan felszólít
ják, hogy az érdeklett törvényjavaslatot a’ fenebbi észrevé
telhez képest szerkesztetni, ’s a ’ 4ik §ban az lső és 2ik §ra 
előforduló, nézetük szerint azonban az lső és 3ik§ra vonat
kozó idézést, ehezképest kiigazítani sziveskedjenek.AV/ö^űr/- 
tatott. —

P e s t ,  martius 28án 1S48.
Folyó hó 25én estve érkezett fővárosunkba a’ levél, 

melly az első felelős nemzeti minisztérium tagjainak névsorát 
közli. A’ lelkesedés,mellyel e’ sorozat fogadtatott, annyira 
általányos,’s annyira közös minden polgárával e’ hazának, 
hogy egy szép, dicső jövőnek reményét e’ nemzet nagysága, 
nagyléte felől, csak illy miniszteri szerkezet képes teljesíteni.

Az események, miket túléltünk, a’ sokfelé ágzott véle
ményeket egy egészszé olvaszták. Batthyány Lajos grófnak 
miniszterség-alakításában tehát a’ közbizodalom, melly felé
je hajlott— előre is megnyugodni látszott.

Sokszoros volt az örömhang, az üdvözlés szózata, melly 
falaink közt eldörgött vezérférüaink köszöntésére, kikre a’ 
nemzeti, az országos reform legterhesb teendőji várnak. Ók 
az úttörők, mérbetlen erőre van szükségük,mit csak a’milli
ókból álló nép kölcsönözhet választottinak. És ezért üdvöz
lők mi őket olly hangosan, az őszinte szív önzéstelen érzel
meivel, hogy az ajkinkról elharsanó szót,a’ bizalom és szere
tet fertőzetlen szavát vegye át a’szél ’s ragadja távol testvé
rinkhöz, a’ hegyek és rónák lakóihoz, kikkel vállvetve örö
kíthetjük meg a’ szabadságot, mellyet nem rég nyerve ki—  
csakmenyaszszonyi kellerneiben ismerünk.

A’ sajtótörvényekről rögtönzött javaslat megelőzte e- 
zen miniszteri alakulásrul szóló tudósítást. Irtuk, miként ama 
törvényjavaslat kivétel nélkül mindenkinél aggodalmat, in- 
dignatiót támaszta, sőt férfias küzdelminknek elusióját sej
tető, ’s hogy ezen előzvény daczára is a’ bizalom olly egész 
öszhangban nyilatkozott, onnét magyarázható, mert a’ fővá
rosi nép küldötte Pu 1 s z k y Ferencz jelenté, mikép a’ sajtó- 
törvényekre tett módosításai a’ központnak miniszterelnöki 
közbevetésre az alsó tábla által elfogadtattak.

Ez más szint adott a’ dolgoknak. Ez biztositá a’ népet 
arról, miként nemzeti felelős minisztériuma a’ közönség e- 
rejére támaszkodván cselekvényíben annak igényeit a’törvé- 
nyek alkotásánál mellőzni nem akarja, mellőzni bűnnek tart
ja. És a’ kormányt, melly léteiének gyökét a’ nép hatalmá
ba verte, melly tehát hogy éljen, hogy dicsőséggel ’s jól
létet eredvényezőleg uralkodjék,a’ néphez testvéri kötelékkel 
csatoltatik— minden becsületes polgárnak morális köteles
sége telhetőleg segitní, gyámolilní.

E’ segítség és gyámolitás az Öszszes bizalom nyilat
kozatában rejlik.

Népünk nyilatkozott mar nemzeti kormánya iránt a’bi- 
zalom hangján , ’s a’ nemzeti kormány mindaddig számíthat 
e’ bizalomra,’s az abból kifolyórendilheletlen erőre, mig a’ 
kormány javaslatai ’s telteiben a’ milliók érdekeinek meg- 
felőleg fog eljárni. —

Vasárnap, f. hó 2(>kán fővárosunkba érkezett a’ belü- 
gyekminisztere S z e m e r e  Bertalan ur. Estve a’ nemzetőr
ség által fényes fáklyás zenével tiszteltetett meg ő, és tár
sai: Kl a u z á l  Gábor füldészet, ipar és kereskedés-ügyi mi
niszter, Pu l s  zky  Ferencz, és N y á r y Pál, miniszteri osz
tály-főnökök. A’tisztelgés ünnepélye az „angol királynéhoz“

czimzett fogadó előtti téren, a’ tágas D u n a  p a r t o n  vé
geztetett. Szónokolt mind a’ négy megtisztelt olly hangjánaz 
érzelmeknek, mik szívből jövének és szívhez szóltanak, és 
miknek a’ kor hatalmas lelke diadalt eszközlölt.

S z e m e r e  B. következőleg szólt: „Tisztelt polgártár
saim! Vannak idők, midőn a’ népek lelke, mint a’ mennynek 
kapuja, megnyilatkozik: és benne a’ szabadság érzete csoda
módon revelálja magát, mint egykor az isteni vallás magát 
a’ Megváltóban revelálta. Az illyen időket én az emberiség 
történeteiben szent pillanatoknak tekintem,a’ mi bűnök és ki
hágások illyenkor elkövettetnek, azoktól undorral fordítom 
el szemeimet, de más részről gondolatom a’ lélek mélyébe 
száll, hol a’ szabadság lakik, melly elnyomatásában hasonló 
azontűzhez a’ földnek keblében, mellyre a’ sors egy Vezúvot 
hengeritvén, terhe alól magát rezgés és rázkódás közben 
szabadítja ki.— Hlyen időnek éljük mi első napjait, első heteit. 
Most minden perez komoly és szent, mint az életé’s mint a’ha- 
lálé. Európa népei zajlásnak indultak, tehát mi sem tesped- 
hettünk, mi sem hallgathattunk, organisálni kellett magunkat, 
különben elhordja a’ vihar e’ nemzetet és annak kir. székét. 
És nem késtünk, nem töprenkedtünk,az idő maga gondolko
dott helyettünk, mi tettük azt,a’ mit rögtön tennünk lehetett, 
a’ népnek megnyitottuk az alkotvány sánczait, az osztályok 
köztleromboltuka’választófalakat.Mi nem kérdeztüktöbbé kül
dőinket, hanem a’ hazát az utasítások elnémultak, mert a’ 
nemzet szólalt fel, azon fatum, melly Európa sorsát megra
gadta, rendelkezett velünk is; a’ haza szivéből a’ pártok el
tűnteké’ pillanatban, előlépett a’ haza szent és a’ korona ősi 
képe, ’s e’ kettő körül gyülekezett öszsze az imádó hazafiak 
serege.— Tehát a’ népekre is megjön elvégre az idő a’maga 
teljességében. Az a’ hoszszu szenvedés, az a’ sok tűrés egy 
felleggé sürűdölt öszsze a’ népek lelkében, melly néhol leü
tött mint mennykő,néhol pedig mint záporeső, áldása lett a’ 
földnek, mellyre hullott.— Hazánk e’boldog,e’szerencsés or
szágok közé tartozik. Eljött a’ felleg, de a’veszély elment,csak 
áldása maradt meg.— Tudniillik: a’nemzetetezután n e mz e 
ti, f ü g g e t l e n  m a g y a r  minisztérium fogja kormányoz
ni. Tehát Magyarország többé nem gyarmat. —  A’ lélek,e’ 
roppant óriás, kiszabadult rozsdás békéiből, a’ sajtó szabad. 
— Csaknem egészen valósággá vált hazánkbanis ama’ szent 
elv: egyenlő jogok és egyenlő terhek.— A’ föld szabad,mely- 
lyet a’ nép bir, és szabad a’ nép, melly aztbirja. —  Nemzeti 
őrség őrködik felettünk, melly palládiuma a’szabadságnak.—  
Tehátmindent még nem nyertünk meg, de megnyertük azt, 
melly alapja mindennek. Megvan már a’ föld lábaink alattj, 
mellyen álláspontot vehetünk, megvan már a’ nap fejünk felett, 
melly világit és melegít, még kevés fejlődés, kevés előhaladás 
kell, és mint nemsokára a’világra nézve a’ természettavasza 
bekövetkezik, úgy bekövetkezik hazánkra nézve is a’ szabad
ságtavasza.— Egyszóval, nem sok hiányzik már ahoz,hogy 
a’ nemzet minden érdekeiben egység legyen, melly egység 
alapjaminden hatalomnak, alapja minden dicsőségnek,melly
re a’ magyar nemzet számot tarthat Európa népeinek magas 
sorában.— Legyetek bizonyosakbenne, hogy mi híven meg
őrizzük az elveket, mellyeket kivívtunk. És [alkalmazni fogjuk 
azokat minden következvényeikben. Az ó alkotvány mint egy 
vén épület, öszszedőlt, uj fog omladékainak helyén emelked
ni. De ehez idő kell, és az időben rend, béke és bizodalom,de 
félre ne értsetek: béke, rend ésbizodalom s o h a  nem kell a’ 
szabadság rovására.— Hanem az igaz elveket könnyű meg
ismerni, nehezebb kivívni, legnehezebb alkalmazni. Hoszszu 
idő is kívántatik hozzá. Tehát legyetek várakozással és bizo- 
dalommal is. Hiszen e’ néhány nap alatt, a’ villámnak gyor- 
saságávabfélszázadot éltünk át,istennek különös gondviselése 
viraszlott felettünk, és a’ ki eddig kételkedett, mostmeggyő
ződhetett róla, hogy a’ magyaroknak saját istene van. Ennek 
kegyelmét kérjük ki a’ további nagy munkához.— Üdvezlek 
tisztelt polgártársim. Üdvözlöm Pest városát, minta’ hazán^u 
szivét, üdvözlöm Budával együtt, mint a ’ hazának két gzöme- 
fényét, mint példaadót és hatalmas tényező; rendben és sza
badságban országszerte, Üdvözlöm imádom hazámat a’ való 
szabadság küszöbén, a’ paradicsomnak ajtajánál. Üdvözlöm 
e’ három szent elvet: szabadság, egyenlőség és felebarátság. 
— És még egyet, mi t.i. Batthyány Lajos miniszter-elnök és 
azok, kik mint minisztertársai jelenleg királyi megerősítés alá 
vagyunk terjesztve, más biztosítékot a’jövendőre nézve nem 
adhatunk,mínthogymí a’szabadságol nem tartjuk eszköznek, 
hanem czélnak, mi a’ rendet is a’ szabadságért óhajtjuk, és 
azt a’szabadság szempontjából a’ szabadság eszközeivel o- 
bajtjuk fentartani, mi azok leszünk a’ kormányon is, a’ kikva- 
lánk az ellenzék soraiban, mi a’ melly elveket hirdettünk, a- 
zokat életbe is léptetni igyekezünk, — ime itt szabad ég alatt, 
az éjnek ünnepi csendében, az örökkévaló isten színe előtt 
esküszünk, a’ mint e’ fogadásunkat megtartjuk, Isten minket 
úgy sogéljeu!

Utána P u 1 sz ky Ferencz és Ny ár y Pál hasonló ne
mes lelkesülésével a’ hazafias kebelnek nyilatkozván a’tömeg 
dörgő éljenzések,’s két polgárőrségi zenekar működése mel
lett rendes menetben a’ szabadságtérre vonult viszsza, hon-



nan kiki aztán illő csendben szállására tért. Ez volt az első 
fáklyászene, melly Pesten nemzeti felelős miniszternek a’ ma
gyar nemzetőrök által rendeztelek. Nevezetes estéje ez hisz
tériánknak.

Hétfőn f. hó 27én nyugtalan hírek szárnyalák át a’ fő
várost, ’s a’ ozoffos politika emberei állal alakomban csak 
katonásdi játéknak gúnyolt forradalom ismét lázongó alakot 
kezde ölteni. Tudtul esvén ugyanis, hogy nemzeti miniszter- 
elnökünk igazságügyminiszter ÍJ eák  Ferencz ur társaságá
ban Bécsbe rándulván, ott a’ megalakított magyar miniszté
rium szentesítését fels. királyunknál eszközölje, azonban 36 
órai várakozás után a’nemzet kormányának első emberei még 
kihallgattatást sem nyerhettek.

Ebben sokan nem mást vélnek rejleni, mint kijátszási 
szándékot a’ legszentebb jogigények iránt, pedig király ő fels. 
a’ felelős minisztériumot mart. I6án annak minden részletei
ben aláírta’s a’bécsi kabinet tagjai,kiket a’küzvélemény a’vi- 
lág által örökös száműzetésre kárhoztatott politika növendé
keinek tart,hir szerint nem akarják a’pénz-és hadügyet nem
zetünk önálló kezelése alá engedni.

És miért nem? Mert Magyarország arany, ezüst,ércz’s 
kimeríthetetlen só-és vasbányákkal bir, mikért daczára an
nyi tiltó törvényeinknek, papírpénz-utalványokat cseréltek 
velünk a’nélkül, hogy kérdeztek volna: a’ c s e r e  t e t s z i k  é? 
Magyarország koronája és kincstárának,közalapítványi s tn- 
dom.egyetemének’s nevelési fundusa uradalmainak száz meg 
százezrekre rugó tőkepénzei vannak, vannak postáji, vámjai, 
harminczada, adója, és sok egyéb mellékjövedelmei orszá
gunknak, mikről többnyire a’ bécsi kamra intézkedett.

És miért késleltetik a’ hadügyet? Mert a’ nép jogos igé
nyeinek védelmükre a’század hatalmas lelke vállalkozván,ed
digi közhiedelem szerint vakeszközökre van szükség, mellyek 
egy fordításra— mintvalamelly gyár gépei mozgásba tétet
hessenek, ’s a’jogai mellett netán szót emelendő néperőt fé
ken tartsák. Azonban e’rendithetlen hiedelmet ismegczáfo- 
lákjmár a’legujabbkori események Párizs,Bécs,Berlinben’s e- 
gész Európa szerte. —

Illyesmia’ felelős magyar nemzeti ministeriummalnem 
létesíthető, tán ez okbul nem vélik tanácsosnak a’nemzetnek 
saját katonaságát mellyet ő állított ki öngyermekeiből, kiket 
filléreivel ta r t’s kikre jogszerüleg számit,—  intézkedésére 
bocsátani. ’S ennélfogva maradjunk tovább is mint kiskorúak 
gyámság alatt pénz-és hadiügyeinkre nézve. Ez lenne rövid 
oka ’s értelme legalább a’ késkedés vagy megtagadásnak. —•

Mi azonban nem hiszszük, hogy híjába fáradt volna né
pünk a’martiusi napokban,’s bizton hiszszük,hogy a’királyi szó 
olly ígéret, melly egy önálló nemzettel homlokegyenesti el
lentétben nem fog kijátszatni.

E’ kérdés megfejtése napjaink feladata, és a’ nép elő
ször isa’ központi választványban, majd mint önállólag intéz
kedő egész a’ nemzeti muzeum előtti téren gyülekezett ösz- 
sze roppant tömegben ’s harsány nyilatkozatival az elszánt 
hazafiságnak.

P e r c z e 1 Móricz polgártársunk népszerű hangon szólt 
a’ néphez; elmondá, miként Lombardiában a’ nép a’ legutol
sóra kényszerittetett. Rögtön ítélő törvényszékek Ítéleteit ba
kók hajták végre a’szabad gondolkodás emberein azért,mert 
hazájok és nemzetük érdekét inkább szeretik, mint a’ rögtön 
átélő ’s rakásra pusztító politika terrorismusát.De végre ki
fogyott a’,nép leikéből a’ türelem ’s öszszeszedve —  mint a’ 
végvonagló —  minden erejét, föllázadt. Az első roham ki- 
szoritá ugyan a’ császáriakat, de a’ főhadi parancsnok ké
sőbb öszpontositván hadi erejét a’városra rontott,melly dia
dala első hevében kikiáltá a’ re  s p u b li  cát .  ’S lön vér
ontás, mellyre az idő elburkolá szemét, ’s az igazság nagyot 
fohászkodott az emberi tévedés fölött, melly saját édes érde
két illy kevéssé tudja fölfogni és becsülni. Ama tábornok,kire 
a’közvélemény kimondá megbélyegző ítéletét,halomra löveté 
a’ szabadságuk védelmében harczoló honfiakat, utczák és té
teken álgyukropogának tömegére a’ népnek,—  mellyet sze- 
retve:mindent,’s mellyet eltiporvarmai korunkban semmitsem 
létesíthetni. Végre a’ katonaság megsokalván a’ polgári vér
ontást, a’ tüzeléssel felhagyott ’s a’ respublica győz.es lön. 
Ezt magánlevelek után állitá szónok, és többek, És e’ hírek 
’s a’ fönebbiek nyomán fővárosi községünk választványa is 
m egragadáaz alkalmat, milaz idő parancsa hozott, ’s a’ nép- 
gyülés elfogadása alá következő proclamatiót terjesztett:

H a z a fi a k! Európa nagyobb része küzdött, és ki
vívta ez utóbbi időben a’ szabadság és jogegyenlőség elveit. 
Magyarország is föllelkesült e’ szent ügyben. A’ pesti 1*2 
pont által, ’s részint az országgyűlés által is ledöntettek azon 
korlátok, mellyek az ország fiait külön szakasztották. Az úr
béri viszonyok megszüntetve, a’közös teherviselés meghatá
rozva, a’ népképviselet és nemzetőrség elve kimondva, a’ 
sajtó bilincsei öszszetörve: szabad a’ föld, szabad az ember, 
ki e’ földet lakja, szabad a’ szellem; nincs többé nemes és 
nemnemes, polgár és nempolgár, mindnyájan egyenlő fiai 
vagyunk Magyarországnak, osztozók annak minden jogaiban 
és minden terheiben. A’ szabadság és jogegyenlőség,a’ vész

pillanataiban egygyé olvadt nemzet közvéleménye ’s az or
szággyűlés által egyértelmüleg kimondva ’s elfogadva van. 
Ezeknek biztosításául nem volt egyéb hátra , mint hogy a’ 
nemzet öszszes ügyei önálló magyar kormány, magyar lele- 
lós minisztérium által kezeltessenek. Ez is megigértetell.—  
Ő fölsége a’ magyar király gróf Batthyányi Lajost felhatal
mazta önálló magyar kormány-alakításra. —  Jogunk , sót 
kötelességünk azt hinni, és bonfiaink előtt annak hitelt sze
rezni, hogy a’ mit ő fölsége Vdik Ferdinand saját neve aláí
rásával megerősített, az szent és viszszavonhatallan.— Jo
gunk van követelni, hogy a’ nemzet minden ügyei a’ nemzet 
többsége kifolyásának, a’ magyar felelős kormánynak kezé
ben legyenek.— Ez volna szabadságunk és függetlenségünk 
koronája és biztosítéka, ’s ez tisztelt hazafiak, m o s t  v e- 
sz ély ezv e van.  —

A’ régi országnyomorgató rendszer barátai arra kíván
ják bírni fels. királyunkat, hogy a’ had-és pénzügyet,—  te
hát a’ nemzet idegétés vérét,—  a’ nemzeti magyar kormány 
kezéből kivegye, ’s igy királyi szent szavát álmagyarázatok 
által meghiúsítsa. —  Mi ezen czél ellen, melly kijátszása vol
na a’ nemzet igazságos követelésének ’s nyilt megcsalása a’ 
nemzetnek, határozottan tiltakozunk. —  A’pragmatica sanc- 
tió, mellyben a’ nemzetnek’s az országló háznak jogai kölcsö
nösen biztosítva vannak, kétoldalú kötés; eddig csak egyik 
része volt életben, melly az országló ház javát érdekli; jelen
leg szükség, hogy kormányunk függetlenségének biztosítá
sával másik része is teljesedésbe lépjen,a’nemzet jogai is biz
tosíttassanak.— A’ nemzet vérét áldozta a’ pragmaticasanc- 
tió egyikrészeért,ugyanaztfogjatenni,hakell,másik részéért 
is. — Azontanácsosok, kik a’ jó fejedelemnek a’ nemzet kí
vánságaival ellenkezést tanácsolnak, nyíltan kijelentjük, nem 
csak a’nemzetnek,hanem a’dynastiának is ellenségei, mert a’ 
dynastia érdekével játszanak. —  így érzünk,igy nyilatkozunk 
mi, ’s hasonló érzelemre számítunk az egész országban. —  
Éljen a’ király, éljen a’ szabadság, éljen a’ magyar független 
felelős kormány! Kelt Pesten, mart. 27kén 1848b. A’ rend 
fentartásáramegbízott peslvárosi állandó választv. ülésében.

Á’ gyűlés eloszlatása után ismét magán-levelekből azon 
tudósítással lépettünk meg, hogy a’ majlandi hírek megértése 
után a’ bécsi kormány többé nem ellenzi a’ magyar ministe- 
rium kivánatait,’s a’finacz és hadügyek tárczája is a’ nemzet
nek teljes függetlenségben átengedtetik.

Nemszükség szólni olly politikáról,melly nem a’ kor i- 
gazsághangzó szavának hanem a’kényszerilésnek enged csak! 
Hogy mi felelős minisztériumot sürgetvén ezt meg is nyerjük, 
Bécsben előbb polgárvérnek kelle folynia, ’s most —  hogy 
a’ két tárcza is átengedtetett, Milanóban vérpatakzás közben 
a’ respublicának kelle kikiáltatnia.

Vannak emberek, kik oktalan szeretetből a’ régi vagy 
megszokolt’sugy szólván másod természetűkké vált iránt vér
be boriinak országokat, elidegenitnek népeket, mellyek pe
dig a’ fels. uralkodó házhoz olly hoszszú múltnak emlékeiből 
származó szeretet lánczaival csatoltatnak. Ez kimondhatlan 
kár! A’ nép szava isten szava. Ki ennek igazságán még most 
is kétkedik, az ne lépjen népek kormányára, hol bukása ez
rek megbuktatása leend; hanem feküdjék le, ’s aludjék a’kö- 
zönséges feltámadásig, midőn majd Macbeth tűköre nem lesz 
többé költemény, hanem valóság.

Végre szándékosan hagyám utólsó helyre ama szer
tartást, melly tegnapelőtt f. hó 26án délelő tt a’ nemzeti mu
zeum udvarterén ment véghez. A’ pesti nemzetőrség ünne
pe volt ez, mellyre az öszszes őrsereg fölfegyverkezve hadi 
rend és osztályokban zenekiséret mellett vonult t á b o r i  
m i s é t  hallgatandó.

Midőn a’ nemzeti muzeum épittelett, mellynek építé
szeti fonák terve ellen annyi észrevétel mondaton már el— a’ 
tervezők koránsemtudták, minő alkalmas homlokzatotterem- 
tettek népgyülések és tábori misék tartására. A’ széles és 
magas lépcsőzet kész oltár, mellyen a’ fölemelt oltári szent
ség a’ nagytéren fölállított fegyveres őrsereg mindegyikétől 
láttathatik, ’s imádtathatik. A’ két oldalról lenyúló lépcső
szárnyak pedig félöles szélességűkben a’ legalkalmasb szó
noki állvány, honnan a’ nép kedveltei az alant hullámzó tö
meghez feltartóztatlanul, ’s mindenkitől láttatva hirdethetik 
a’ szabadság igéjét, melly korunkban vergődhetett csak ál
talányos uralkodásra.— A’ tábori misét S á mu e l  Alajos bel
városi lelkész tartá, ’s azt kiséré egy buzdító egyházi beszéd 
a’ kötelességekről, miket a’ vészben forgó haza minden alatt
valóitól követel. Imádság is osztatott ki apró nyomtatott pa- 
pir-szeleteken, melly a’ józan civilisatióval tart R ó z s á s 
k e r t i  szag nélkül.

M o g a  cs. kir. tábornok’s helyparancsnok , a’ mi
niszterek, ’s az őrség felnükei a’ tábori szertartás befejezté
vel szemlét tártának az őrségen, ’s az említett helyparancs
nok is a’ magyar népszabadságot élteié magyar nyelven.

Szükség a’ korral az eszméknek is változni.
F. hó 28án kedden a’ megyei választvány ülésében a- 

zon hir terjedvén e l , hogy a’ kir. váltó-törvényszék pecsé
tében a’2fejü sast használja még mostis,miáltal az ingerültség

növekedvén a’nép az utczákou csoportosulni kezde,megvizs
gálás’s a’ t éve  dós eligazítása végeit küldöttség rendeltetett

Szándékosan mondám: t é v e d é s n e k ,  mert a’ hízel
gés korát annyira lejártnak hiszem már,legalább hazánkban, 
hol az igazság lépett kormányra, miszerint főleg törvényszé
ket napjainkban ahoz folyamodhatni képtelennek tartom.

F. hó 2 9 én pedigazon örvendetes hírrel lepeltünk meg, 
miszerint az őrvidékekben több város, köztük Zimony ésPan- 
csova, kitűzvén a’ nemzeti háromszinü zászlót, ’s elfogadván 
a’ pesti 12 pontot, az átalakulás mellett nyilatkozott, ’s az ezt 
akadályzó hadi tisztikart elkergette, ’s e’ tetteknél a’ h ö l 
g y e k  vezérszereplőleg tüntetők ki magukat. Ugyané’ napon 
estve a’ választványnak hírül adatott, miként a’ Dunán a’ ha
di kormány 30 mázsa lőport szándékszik az alsó katonai ál
lomásokra szállitni. Válaszlványunk erélyes elnöke R o t t e n -  
b i l l e r  Lipót egy csapat nemzetőrrel azonnal a’ kérdéses 
helyen teremvén, a’ hordókat a’ nagy hajóból apróbb csol- 
nakokba téteté át, ’s velők a ’ pesti partra evezett. Most az 
egész készlet városi rendelkezés alatt áll. A’ hadi parancs
nok e’teltén szerfölött felingerülvén a’közonség, hivalalátóli 
letétele sürgettetelt, mit Ny á ry  Pálnak sikerült oda módosí
tani, hogy ez iránt a’miniszterium szúlittassékfel. Egyszers
mind kívántatik a’ fegyver- és lőportár megvizsgáltatása.

A’ Pozsonyból viszszaérkezett küldött D e g r é  Alajos 
semmi bizonyos tudósítást nem hozott a’ hadi és pénzügyi tár- 
czák megerősittetése iránt. Miniszterelnökünk I s t v á n  főiig 
nádorra hivatkozott, hogy a’ nemzet kívánaténak teljesülté
velő fogná majd az országgyűlést megörvendeztetni.

Ezek azonban csak elröppenő biztosítások, mik a’ for
rongásra csak több több anyagot hintenek.Fővárosunk foly
tonos mozgalomban van. Fegyverek csörögnek ulozaszerte, 
minden harczias színben van.A’mai gőzöstfeszülten várjuk.—  
Baja, Temesvár és Debreczen js elfogadták a’ pesti 12 pon
tot, Kolosvár is dicsőn mozog. K irá ly i P á l nemzetőr.

Pozsony, mart. 27én. Az országgyűlés perczei kiméret- 
vék, rövid időn eloszlunk, mert a’ missio legközelebb teljesítve 
leend. — A’ jelen országgyűlés zárkövét a’ képviseleti törvény 
teszi, melly tegnap este fölolvastatott, ma pedig a’ íőelvek és 
számok iránti egyezség végett fölötte zárt tanácskozványban 
foly a’ vita, délután, vagy holnap reggel alkalmasint kerületi és 
országos ülésen is tárgyaltatni fog,’s mint remélljükát is me
nend.—A’ képviselet népszámra van alapitva, a’ törvényható
ságok,az országos és szellemi érdekek tekintetbe vételével. A’ 
census ugyanaz, mi a’nemzeti őrségnél megállapittatott, ’s mik 
a’városi törvényjavaslatban qualiíicatióul ellógadtatvák.Az ösz
szes képviselők száma 367re határoztatott, mellyből Horvátor
szágra jut 16, Pestnek 4 , melly alkalmasint többre térjedend 
Kossuth kijelentése nyomán, Budának 2, Pestmegyének 9 , a- 
zontul,hogy Kőrös, Kecskemét, Czegléd városok is külön külön 
nyernek képviseletet. A’határőrvidékek sem hagyatnak szava
zat nélkül.—Erdély, ha csatlakozni kíván, 65 szavazatot kap az 
alsó táblán, mellyek fölosztása az erdélyi legközelebb öszszehi- 
vandó országgyűlésre bizatik. A’ megválaszthatásra ugyanaz a’ 
qualificatio, mi a’ választásra, azonföliil, a’ választandó köteles 
tudni magyarul, és csak teljeskoruságábanlehet akárki követ. 
—A’ követek fejenkénti szavazattal birandanak , ’s napidijul 5 
pengő forint jár nekik, szállásra pedigévenként 400 pfrt.—En
nyit a’ munkáról előlegesen, mig azt nyomtatványban egészen 
megküldhetném.— A’ sajtótörvények a’ minisztérium javasla
tára módosíttattak,felére szállíttatván a’ cautio,’s enyhít etvén a’ 
büntetések. —

A’ minisztérium ma megfog erősittetni, mint az este jött te- 
legrafi tudósítás lnrdeté, melly meghazudtolá egyúttal azon itt 
keringő hirt, mintha nádorunk leköszönt volna, — alaptalannak 
nyilványittatván azon hir is, hogy két tárczát oda főn elfogadni 
vonakodnának.— Általán most sok viszszás hirt hintegetnek a’ 
zavart előidézni akaró sötétség emberei: kik az uj institutióknak 
suttonban ellenségei; azonban minden gaz szándék megtörik 
a’ nemzet kitartó erején.—A’ nemzetőrség folyvástgyako rolta- 
tik, ’s a’ rend föntartásábankitünőleg nagy része van.

Beszélik, hogy Szerbia hozzánk akar csatlakozni. Önök 
tudhatnák legjobban, mennyi igazé’ hírből? Én legalább nem 
hihetem el. Horvátország itt ülő követei békeszellemet tanúsíta
nak, mig némellyek hazulról ellenkezőket biresztelnek. —

Az ország majd minden részeiből jőnek a’népgyülésekről 
tudósítások, a’ pesti 12 pont mindenütt rokonszenvre talált, 
mellyek az országgyűlés figyelmébe ajánltatván, az illetők egy 
úttal hálát és bizodalmát szavaznak (legkivált a’ városok, sőt 
nérnelly megyék is ) , az alsó tábla erélyes működéseiért. — Ez 
időiga’ pesti 12 pontról rendelkeztek, mellyekre már csak a’ 
sanctio váratik. Golub Vilmos.

K erü le ti ü lé s  * ) Mart. 23án regg. 10 ór. e 1 n ö- 
k ö k:SzéchenyiI.és BiróMosony és Aradmegyék követei.Leg- 
előbb is bemutattatott a’ 3 0 7 8  debreczeni polgár által aláirt 
petitio, minélfogva a’ középponti vasút Szolnoktól Debreczen 
felé vonatni kéretik. Ez véleményzés végett a’ választvány
nak adatott. T a r n ó c z y  (Nyitram.): Olvassa az általa szer
kesztett törvényjavaslatot, miszerint az urbériség eltörlésével 
megszűnt urijavadalmak statusadóssággá változtassanak —  
kármentesítéssel— át.— B ab  a r  c zy: kívánta, hogy a’ kár
mentesítés végett evaluált birtokjövedelem 5 száztóli kamat
nak tekinessék. Ko s s u t h :  A’ statuskötelezvények kamatát 
most meghatározni ugyan nem lehet; de annyi kimondható, 
hogy az úrbéri megszűnt jövedelem ötöskamatul tekintetvén, 
ennek megfelelő tőke legyen a’kármentesitési öszszeg.Egyéb

*) Az ezelőtti pár ülés közlését későbbre hagyni kénytelen
a’ S z e r  k.
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iránt kijelenti, hogy e’ statuskötelezvényeket fizetni nem lehet, 
mert a’Statusfinancier soha nem tudhatná meg, mennyi dispo- 
nibilisereje van a’ statusnak. L ó ny a y G. Hogy a’ stalusa- 
dósságnak alapja legyen, természetes: de nem tartja taná
csosnak kimondani, hogy az 5 pctül vett jövedelemnek meg
felelő tőke fizettessék viszszakármentesitésül, mert szerinte 
a’ kamat a’ törlesztés rendjétől függ. Ót a’szerkezet kielégíti. 
B e r n á t  h Zs. A’ bíróság számára cynosurául ki kell vilá
gosan tenni az 5ös kamatot. Bó n i s .  Miután az urbériség 
megszüntetése által károsodottakon az adósság nem exequál- 
ható, azt hiszi, hogy a’ mikénti kármentesítést jövő ország
gyűlésre lehetne halasztani. K o s s u t h .  Hamindenki ollybi- 
zodalommal viseltetnék az uj institutio iránt, mint Szabolcs 
érdemes követe, szívesen járulna javaslatához. De másként áll 
a’ dolog, mert csak kimondja, mivel szerinte a’ statustitkok 
többé nem a’ cabinetekben, hanem nyilványosan oldatnak 
meg,miként sokan nem elégedvén meg a’ kármentesítés mód
jának elhalasztásával,mindent el akarnak követni, hogy az uj 
kormány ne consolidálhassamagát.Szóló pedig ismételve ki
mondja, hogy a’ körülmények fejleményeinél fogva,ki ez or
szág haladását akadályozni tovább is merné, a z t e nem zet 
eltiporná .(Hangos „úgy van“ rivalg meg minden felől). Ne
hogy tehát tulhajtás vagy makacs ellenszegülés miatt véres 
mozgalmak idéztessenek elő, a’ bizodalmatlanságra minden 
okot elháritni szándékozik, és megjegyzi, hogy a’ haladás a- 
kadályozásának következvényeül senki ne reméllje a’régi ál
lapot viszszaidézésétraz eszméket álgyuval megölni nem lehet, 
sem pedig a’ trónt szuronyokkal nem támogathatni a’ jelen 
mozgalmak után. Az úrbéri veszteség kármentesítésére nézve 
elégbizodalom lennea’nemzet becsületszava,mellynek bevál
tásától függeszti föl a’miniszterium is állását:azonban a’kétke- 
dők megnyugtatásául megkísérti, hogy constitutionalis garan- 
tiák mellett mindenki bizodalmát megnyerhessék azujinsíi- 
tutiók.Ennélfogva hajlandó lekötni a’ kamarai javakat hypo- 
thecaul, melly hogy elég a’ letisztázásra, onnan kitűnik, mi
szerint a’ rósz kezelés mellett 3 pctnyire számítva a’ jöve
delmet, 100 millióra rúg a’ kamarai jószágok értéke. Attól 
sem idegen, ha fölhatalmazzák a’minisztériumot, hogy e’ja 
vakra vagy adósságokat vegyen föl, vagy pedig szükséges
nek látván részletenként végképen is eladja azokat. Ezzel a’ 
reális mozgalmakra minden ürügyöt elhárítva vél tenni: és 
ha még e’ mellett is idézne valaki elő zavarokat, ám vessen 
számot magával, mert ismétli: e’ nemzet eltiporja azt. (He
lyeslés minden oldalról).Némelly e’javaslatokat helyeslő nyi
latkozat után B ó n i s  emelt szót, elmondván, miszerint az 
igazságoslét szempontjából szólalt fölelébb, mert azt hivé , 
hogy a’ rend fentartását minden igaz magyar szivén viseli, 
most azonban hogy ha a’ pesti projectum általa’ nyugalom 
biztositottabbnak remélhetik,az ellen kifogást nem teend. E - 
gyébiránt ő is kijelenti, hogy ki az urbériség megszüntetésé
ről szóló törvénytől a’ sanctiót megtagadtatni törekszik, az 
a’ dynastia ellen ingerel. Némelly apróbb észrevételek után 
M a d a r á s z  megütközését jelenté ki a’ fölött, hogy a’kama
rai javak eladhatásáról ez országgyűlés rendelkezzék, miu
tán ennek missioja az organizálásnál nem terjedhet tovább. 
Elégli, hogy a’ kármentesítésre hypothecaul köttessenek le 
a’ kamarai javak:’s a’ minisztérium bizassék m eg, hogy a’ 
képviseleti országgyűlésre adjon be tervet a’ kármentesítés . 
mikénti teljesítése végett.— Erre megjegyzék, hogy melly 
orsz.gyülés a’nemzet millióit szabadokká tévé,független ma
gyar minisztériumot alkotott, a’ kamarai javak eladására is 
bírhat hatalommal; a’ közvélemény e’ lépéséért nem kár
hoztathatja, mert ha ő felsége akará, donálhalt'a volna ingyen 
is akárkinek, sőt a’ t.vény szerint erre köteleztetett is, tehát 
ha e’ kötelesség teljesittetik kamarai javak nem is léteznének. 
És ha két héttel ezelőtt a’ bécsi absolutistica bureaucratia 
rendelkezhetett fölöttük, mennyivel inkább ez országgyűlés, 
melly annak jármai alól fölszabaditá a’ hazát? S z e n t k i 
r á l y i  pedig hivatkozott azon örök közvéleményre, melly a’ 
hisztoriában nyilatkozik, melly bizonynyal igazságosan Ítéli

meg a’ szükségelt lépést is, ’s elfogadja mentségül azt, hogy 
a’siker reményében folyamodtanak e’ módhoz, el azt, hogy 
egy nagy és örök elv kimondásaután annak létesítésére esz
közt keressenek, ’s hamarjában a’ kamrai javak eladásánál 
egyebet nem találhattak. E’ lelkes nyilatkozat örömzajjal fo
gadtatván, az országgyűlés jelen lépése helyeseltetett a’hely- 
beli közvélemény által.

Ezután B a b a r c z y  azon községekre, mellyek már meg
váltották magukat, de a’ váltságot egészen le még nem űzet
ték, különös rendelkezést kíván: és pedigl)hogy az eddigi fi
zetések megtörténteknek tekintetvén, reájok a’ törvény visz- 
szahatólag ne rendelkezzék; 2 ) a’ még hátralevő fizetést a’ 
status teljesítse; 3) uj evaluatio szükségtelen lévén, —  az e- 
gyezség tekintessék kármentesítési alapul.—

K o s s u t h .  Az elvek ellen kifogása nincs: de most spe
cialitásokba ereszkedni nincs idő. Egyébiránt pedig később 
megjegyzé, miként ha egyezség mondatik a’ kármentesítés 
basisaul ki, úgy a’ status kifosztására tág kapu nyílik, mert 
könnyen öszszeszürhetnék a’ levet a’ földesur és jobbágy a’ 
zsákmány megosztása fejében.—  Indítványozó ugyanezt vi
szonyainkban lehetlennek állitá,miután az egyezségeknél tiszti 
ügyész,törvényes bizonyság van jelen, a’ szerződést átnézi a’ 
megye, helytartótanács. Továbbra is sürgeté tehát indítványa 
elfogadtatását,mert megyéjében, vagy 3 0 — 40 ezer ember 
csak ez által nyugtattatik meg.Osztozotte’véleményben Tom- 
csányi Békésmegye követe is: a’ többség azonban részletek
be bocsátkozni nem akarván, a’ szerkezethez ragaszkodott. 
-— És igy az egész törvényjavaslat az elsőbb indítványok be- 
leszövésével —  elfogadtatott.

Olvasta ezután S o m s i c s az ősiség megszüntetését il
lető általa készített törvényjavaslatot.Többen a’javaslatot igen 
részletes és bonyodalmasnak tartván vitatásába semereszked
tek, egyszerűen az utipossidetis elve mellett nyilatkozván. Az 
ősiséget föntartani csupánSáros követe Márjássy akará.A’ vi
ták alatt lépett be B a t t h y á n y  i Lajos miniszterelnök,jelent
vén, miszerint a’körülmények sürgetősségének is engedve, 
a’miniszteriumot megalakitá,’s névsorát— reméllvén ő felsé
ge helybenhagyását —  ezúttal közli, mert kettőt Pestre vél 
küldendőnek, —  az ottan uralkodó nyugtalanságok lecsi- 
lapitása végett. —  A’ minisztérium tagjait már közlöltük. E’ 
híradás roppant tetszészajjal és éljenzésekkel fogadtatott,any- 
nyira, hogy S o m s i c s maga örömében fölkiálta, „most már 
nem bánja ha kimondják is az utipossidetist.“  —  S z é c h e 
nyi  a ’ szűnni alig akaró éljenzés, tapsvihar után szinte az 
ősiség ellen nyilatkozott, mint mellynek legnagyobb ellensé
ge volt; eddig csak azért pártolá, mert hivé, hogy a’ magyar
fajt csak ez védelmezheti meg; most azonban, ha hűsége a’ 
sz abadsághoz főn nem tartja a’ magyart, az ősiség sem menti 
meg: azért ő, bár, e’ táblánál legtöbbet vesztend,az úti pos- 
sidetist mondja ki. Ezután eloszlott az ülés.

Az nap délutáni 3 órakor a’ felelős minisztériumi tör- 
vényczikkre kelt főrendi válaszüzenet vétetett föl. — Előbb 
azonban K o s s u th  nyilványitá, miszerint követté választá
sakor küldőjinek esküt tőn hogy kormányi hivatalt válalni nem 
fog soha;kétségtelenül más körülményekben élt akkor,mind- 
azáltal, még küldőjitől engedelmet nem nyer, miniszternek 
nem tekinti magát: mire S z e n t k i r á l y i  megjegyzé, mi
ként becsüli követtársa jelen nyilatkozatát, de scrupulusának 
helye nincs, mivel ő most nem is hivatalnok, hanem kormány; 
esküvék arra, hogy szekeres ló nem leend, de nem esküvék 
arra, hogy kocsit sem teend. K o s s u t h  mind a’ mellett kül- 
dőji engedelme megérkeztéig csak egyszerű követül kívánja 
tekintetni magát. — (folyt.)

K Ü L F Ö L D .
POROSZORSZÁG. Berlinből mart. 19ről írják: „Mart. 

I8ka rejtélydus korszakot képezend Porosz- . Németország 
’s egész világra nézve. Tegnap d. 2— 3 közt a’ király a’ vár 
erkélyen állott, szólván a’néphez, sajtószabadságot’s az o r- 
szággyülés april2ára öszszehivatását hirdetvén, ’s a’ népö-

römkiáltásokkal tölté el a’ tért, ekkor néhány puska sül el 
hirtelen a’ nép tömegre, ’s az alig támadott öröm gyász- és 
boszszuérzéssé változott. Igaz, mart. I3ka óta történtek na- 
ponkintvillongások a’ nép és katonaság közt. Számos kato
natiszt a’ megtámadókat csak aljas, lelövendő söpredéknek 
nevezte, pedig több volt a’ dologban. Azonban hire terjedt, 
hogy a’ király engedni akar’s az ingerültség csilapulni lát- 
szék. Ekkor történt a’ fenemlitett baleset, hasonlag a’ párizsi 
félreértéshez. A’ történt lövésre a’ nép „árulást“  kiáltozva, 
részint dühösen rohant a’ katonaságra; részint a’legközelebb 
utczákon elfutamlott ’s védelemre kiáltá öszszepolgártársait. 
Két óra alatt az egész város irtózatos képet mutatott. Vala
mennyi utcza torlaszok által el volt szaggatva’s mindenik mö
gött boszszut lehelő néptömeg. Borzasztó csend uralkodéka’ 
városban 1— 2 óranegyedig. „Testvérek! élet, vagy halál“  
e’ kiáltások valának ittott hallhatók. Mások a’ torlaszokra hág
tak ’s a’ néphez szólották. Csak egy eszköz volt ekkor még az 
iszonyatos öszszeütközés elkerülésére t.i. az öszszes katona
ságnak viszszavonulása, az idegennek azonnal a’városból ki- 
takarodása, a’hazainak laktanyáikba viszszatérése.Ezen fölté
tel épen a’ nép bizalmát biró polgárok által a’ király ebbe 
vala kívánatul vitetendő. Három polgár küldeték e’ jelentéssel 
a’ várba ’s mintegy fél utón lehettek, midőn lőszerropogás 
rázta meg a’ léget, már késő volt minden. A’ királyutczában 
öszszecsapotta’nép a’katonákkal. Egy polgárilövészosztály 
’s a’ tanulók, kik azonnal fölfegyverkeztek, puskalövéseket 
váltottak a’ katonasággal,migcsakhamarálgyulövések követ
keztek’s az alkudozás leheílenné vált. Azóta a’város egy ir
tózatos csatamezővé lön.Minden részén,főleg a’középpontban 
a’ várnál elbőszült’s borzasztó küzdés fejlett ki, melly m égi- 
szonyatosb volt, midőn a’ hold a’ háztetőken felül emelked
ve, halvány világot vetett a’ küzdőkre. Legmakacsabbul folyt 
a’csataFridrichstadtban’s az úgynevezett széles utczában. Ez 
utóbbiban esti 7 órától egész éjfélen tűiig felváltott gyalog
zászlóaljak és pattantyusság nyomult előre, az utcza végén 
felállított torlasz elfoglalására. Ezt azonban a’ nép hihetetlen 
kitartóssággal védelmezé. A’ polgárok enni ’s innivalót és lő
szert hoztak folyton a’ küzdőknek. Végre a’ borzalomteljes 
éjre halvány reggel szürkült. A’ lankadtság fegyverszünetet 
idézettelő, a’ közlekedés viszszállottaz utczákon némileg ’s 
a’ holttetemeken megismerheté mindenik fél saját bajnokit. 
Mindent elkövettek, hogy a’ királyt a’ katonaság viszszavona- 
tására bírják. Végre 11 órakor elhatározta magát a’ király 
népe kívánsága teljesítésére. Az öszszes hadseregnek oda 
kellett a’ csatatért hagyni, az idegen katonáknak pedig még 
a’ várost is. Polgároktól kisért katonatisztek lóháton hirde
tők a’ békét. A’ holttesteket a’ nép a’ városon szertehordván, 
utoljára a’kir. várba vitte, hadd lássa őket a’ király! Most a- 
zonban egymást érte az engedély,főlega’polgárokfölfegyver- 
zése’suj minisztérium. Már délután polgárőrségek vonultak 
a ’ királyi várba szolgálatul,a’várban, főőrhelyen, ’s kir. hgek 
palotája előtt polgárok őrködtek, ’s a’ városban is őkczir- 
káltak őrségül. A’ korona makacs tanácsadóji feleljenek ér
te, —  hogy az absolutismus ajtaján végső becsapása előtt, 
karddal kezűkben ástak gödröt a’ király és nép között, mellyet 
egészen kiegyenlitni nem egyhamar lesz hatalmában az ural
kodónak. És íme! újabb hírek szerint, a’ fegyverszünet20án 
ismét felbontatott, a’ király állítólagfulamlás közben agyon
lövetett ’stb. e’ hir azonban nem bizonyult be. Boroszló
ban mart. 16kán ismételve minden további alkalom ’s ok nél
kül, a’ vasaskatonák egy csapat polgárságra törtek’s többet 
megsebesítettek. Az ingerültség nagy volt. Metternich hgnő 
mart. lökén érkezett Boroszlóba. Kömgsbergben mart. 14én 
estve a’ nép a’ rendőrségi épületet megtámadván, földig le
rombolta. Az ingerültség szinte nagy volt a’ városban ’s még 
komolyabb jelenetektől lehete tartani.

V e l e n c z é b e n  kikiáltatott a’ respublica ’s ideigle
nes kormány vette állal szerződésnél fogva az egész rendes 
katonaság kitakarodtával az igazgatást.
Dnnavizállás: Budán, mart. 28kán: 8 ' 3 "  4 '"  az 0 fölött*

3 9 ik  szám . É R T E S Í T Ő .
Az első cs. kir. szab- dunagözhajózási társaság.

ez. részvényeseinek f. észt. közgyűlése szerdán lS48ki april 12kén délelőtti 9 ólakor
Bécsben (unter den Tuchlauben. 558ik sz" alatt) a’ zemegyletteremében, cs. kir. udvari biztos ur 
jelenlétében fog tartatni.

Szavazati képességgel biró t. ez. részvényes urak az e’ gyiilésrei belépti jegyei valamint 
a’ tárgyalandó ügyek programmját’s nyomtatásban megjelent bilantot az odatartozó ’s I847d. év
ről szóló számadásokkal együtt, april 4ről kezdve a’gőzhajózási irodából (Bauernmarkt 582. sz.) 
méltóztassanak elvitetni.

A’ szavazatképesség és annak'gyakorlása irán az illetők a’ társaság szabályainak 18 és 19d.- 
§§aira, és az 1846d. évi martius20án tartott közgyűlés határozatira utasiltatnak, mellyet utóbbi
ak következtében az 184 % évben kibocsátott részvények tulajdonosai a’társaságnyereségében, 
vagy veszteségében csak I848kimart. lső napjától kezdve részesülnek ’s ehezképesta’ most ösz- 
szehívott közgyűlésben melly az 1847d. év eredvényei fölött tanácskozandik, a’ bármikép kiüten
dőfölösleg osztalék meghatarzására nézve szavazattal még nembirandnak.

A’ részvények letétele a’ szavazatképes részvényes urak részéről a’szelvényívek melléklé
s e  nélkül történik.— Bécs mart. 2 lén 1848.

Az első cs. hir. szab. dunagőzhajózási társaság igazgatósága- 1—3
Ilirdetvéiiy.

A’ nagyméltóságu magyar kincstári intéz
mény következtében, az esztergami érsekség ré

szérül a’ Vágdunai töltések tektes nemes Komá
rom vármegye határozata és elfogadott tervsze
rinti kiigazítására, felsőbb helybenhagyás nyíl—

ványos kikötése mellett, jövő april hónap 11 dik 
napján délelőtti 10 órára Bálvány-szakálosi 
pusztában tartandó árlejtés, midőn a’ szerződési 
föltételek előadandók, add'g is pedig a’ gutái 

tisztségnél láthatók lesznek, ezennel hirdette-

1848.
tik; a’ szándékozó vállalkozók tehát azon alka
lommal elégséges tehetőségeikről biztosítást e— 
lőmutatván az egész munkához mérsékelt 1000 
pftnyi bánompénzzel ellátva, fólülemlitett hely
re és időre megjelenni hivatalosak. 3—3

Árverési hirdetvény.
A’ nagymlgu magyar kir. udv. kamara jó

váhagyásából közhírré létetik , miszerint 1848- 
észt. május 8kán (nyolezadikán) Miskolczon a’ 
kir. kor. uradalmi kormányzói ldíban tartandó 
árverés utján következő haszonvételek fognak 
bérbe adatni, jelesül:

1) a’ sajó-petri korcsma és mészárszék;
2) á  mező-kövesdi kissebb korcsmák 

1848. észt. november lső napjától számítandó 
(j esztendőre ;

3) a’ diósgyőri kissebb korcsmák;
4) á  felső-győri kissebb korcsmák 1848. 

eszi. november lső napjától számítandó 3 észt.

5) a’ parasznyai korcsma;
6) a’ miskolezi serházban gyakorlatidé ser 

és pályinka-mérés;
7) a’ miskolezi nagy serház;
8) a’ mező-keresztesi pályinkaház és 

korcsma;
9) a’ diósgyőri fürdőház; végre
10) Csaba helységben létező 17 hold ku- 

koricza-földek 1848. észt. november lső nap
jától számítandó 6 esztendőre.

Az árverésben részt venni kívánók szüksé
ges bánatpénzzel ’s kellő biztosítékkal elegen- 
dőleg ellátva hivatalosak; kik az árverési fölté
teleket á  diósgyőri kormányzói irodában eleve 
is megtekinthetik. 2— 3

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y . — Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 453. szám.



P E S T

vasárnap április 2 káu JELENKOR. 40ik szám

1848.
V s z e r : t. i a’ J e l e n k o r  vasárnap, ""kedden és csütörtökön; a’ T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden Ízben cgyegy ivén. Előfizethetni helyben a’ szer- 

íj es/ló lríTho tíilaidonosnaI un utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posla-lnvatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokra kiván-
u s táVó példányok iránt csupán a’ bécsi cs. fópostahivatai utján történhetik a megrendelés. Az Értesítőben mindenfele lnrdetveny fAivÁtPtik nontosan es mtanvosan közöltPtii-

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Pesti események mart. 
ifikétől 31 kéig; országgyűlési tudósítások mart.24kétől 30káig; kir. vá
lasz a’ független felelős miníszterium-alakitás ’s a' közös tehervise
lés iránt’saz urbériség és papi (ized megszüntetése ügyében, az e- 
zekre vonatkozó orsz. határozatokkal; mart. 31 kei megnyugtató leirat 
a’ f. n á d o r h o z ,  rnellynél fogvást a’ független miniszterek tár- 
czáikat elvállalták; törvényjavaslat az országgyül követekneknep- 
képvíselet alapjání választásáról; Dehreczen csatlakozása a’ pes
ti 12 ponthoz. Orsz.gy. legújabb megállapodások Elegy.

Ér t é s  i t ó.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
P e s t ,  mart. 30án 1S48.

A’ tegnapesti hír, liogy fels. királyunk a felelős nemzeti 
kormányt megállapító tozikkelyre megadá a szentesítést, min
den polgárit a’ fővárosnak kellemes megnyugvásba ejtő. A’ 
csoportozások nem olly gyakoriak ’s az izgatások is inkább csak 
a’ nemzeti őrsereg fölfegy vérzésé, ’s elvállalt honlias kötelessé
gei teljesítésére buzdítás körül öszpontosult.

A’ lőpornak az alsó vidékekbe szándékolt szállittatása nagy 
ingerültséggel hatott ugyan a’kedélyekre, mennyiben a’ vész
ben forogható főváros a’ saját védelmére szükséges készlettől 
megfosztatm ’s a’nyakaszegelt kormány fás politikájának ótal- 
mazása végett azzal az alsó vidéki katonai állomások elláttatni 
czéloztattak. —

A’ n é p r e  l ő n i  bűn .  ’S a’ katonai kormány mégis lő
port akart gépei számára küldeni, hogy a’ népre tüzelhessen. 
Harrainczkét mázsa lőport a’ katonaságnak!— Ezzel akarja tán 
egész Bánságot levegőbe röpíteni?—

Miként előbbi számunkban érintők, a’ lőport nemzetőreink 
elfoglalták,’s a’ városi hatóság kezelése alá adták. Egyébként 
az előzvényi tapasztalatok a’ csupa elfoglalásnál megállapodást 
nem engedhettek, hanem ennek nyomán a’ teljes ingerültségben 
álló tömeg a’ fegyver-és lőportárak teljes átengedését sürgeté, 
’s mivel oíly hatósággal vagyunk e’ téren szemközt, mellynek 
lábaira kötözött drótot Bécsben rángatják, ’s igy az intézkedé
sek nagyon lassan sikerülnek, nemzeti minisztereink egész e- 
réllyel léptek közbe, ’s a’ fegyver és lőpor-kiszolgáltatás iránt az 
illető katonai főparancsnoknál újólag mtézkedtek.’S ez már nem 
marad eredvény neli »1; mert a’ lőporos házakat, úgy a’ fegyver 
’s az újépület! álgyt. 'akat nemzetőreink rögtön őrködés alá 
vevók. —

És mivel egy névtelen levél folytán készületek tétettek a’ 
budai kincstárból minden arany és ezüst pénzkészb tét apróbb 
szakaszokbanBécsbe elszállítani, ennek megakadályzására mi
niszteri rendelet nyomán a’ kir. kamra ’s a’ hajóhíd nemzetőrsé
gi őrizet alá vétetett. Most az őrségi pontok minden nevezetesb- 
jeit—vagy kizárólag polgári őrvitézink tartják elfoglalva, vagy? 
közösen teljesitik a’ sorkatonasággal, fik mozgalmink iránt a’ 
legbarátságosabb sympathiát tanúsítják, ’s viszont részünkről a’ 
testvériség nyilatkozatával találkoznak.—A’nap délutáni része 
őrhadi-tanács rendelte szermt a’nemzelőrségi dandárok fegy
vergyakorlatában töltetik; ’s örömmel mondhatjuk: miként van
nak csapalok, mellyek a’ fegyverforgatás könnyűsége , a’ for
dulatok egybevágása, ’s a’ lépések pontosságában bármellyik 
sorezreddel is bátran kiállhatják a’ versenyt.

E’ nap estéje egyike volt mozgalomdús életünk ama jele
neleinek, mellyekben az ember mintegy levetkezve magáról min
dent,mi anyagi-szellem,könnyűség és fensőséggel ragadja meg 
a’pifanalot,melly a’ gondolatokat egy pontban egyesíti’s ez ama 
focus.mellyből a’hazaszeretet, a’ nemzeti függetlenség és sza
badság szent érzete lángol ki.

Fiatalságunk, melly martins lake óta folyvást viraszt, ’s 
melly ha pihen is , az első rezzenésre cselekvéskészen áll — 
mint villanytól áthatott szőkéit fel féltizenegy óra táján egy kiál
tásra, melly először általányos meglepetést, de nyomban kö
zönséges fölkelést támasztott.—A’világot, ’s benne fővárosun
kat nagyszerű színpadnak vélted,mellyen véletlenül L á z á r t  a’ 
p á s z t o r t  játszák színészink, ’s midőn az éj elsötétüli,’s a’ fe
jedelem álomba merült, fölkelt a’gonoszság, ördögileg kacza- 
gott, mellyre becsületes embernek vére jegesül, ’s megindult 
az ártatlanság az igazság legyilkolására. De a’ gondviselés lát
táikul utakon működik, a’ 15 évig némaságban szenvedő S al
v ia  ti mint Lázár lekiált az ablakokon: ő r ö k  v i g y á z z a 
t ok;  és e’ kiáltás megmenté, meg az ártatlan életet, meg a’ 
fejdelem érdekét,Genua becsületét,’s a’már száműzött igazságot.

E’ í 5 esztendős némaság fájdalombilincseit véléd széttör— 
teknek ’s egy harsány örömhangba oldvadtaknak, midőn a’ sza
badságierén a’sötét éj zajtalan csendében e’rezgő kiáltás: feg y 
ve r r e  p o l g á r  ok! hangzott el, melly az utczák tekervényiben 
másod perczenként ismételve tova zúgott, úgy hogy két perez el- 
folyta alatt már az uj épület rejtélyes falai, ’s a’ tömetlen álgyuk 
érez gyomrai viszhangzák azt.

Mint odvából kizavart darázsraj hullámzott elő a’nép a’sza
badságtérre. A’ pislogó lámpák homályos fényinél egyegy szu
ronyszázad csilláma ütközött a’ szembe, ’s minden részről kardok 
csörömpölése tette zajossá az éjt, melly néhány perez előtt még 
néma volt, mint a’ sír, ’s élettelen mint a’ halál. A’ megjelenők 
közt első volt választványi buzgó elnökiinkN y á r y P.,majd meg
érkeztek S z e m e r e  B. bel’sK lau z  á l  G. kereskedési minisz
tereink, ’s velők P ul s zky F. Már ekkor a’tágas tér bontva volt 
emberekkel, kiknek sziveikben tűz és szemeikben e’ tűz lángja 
csapongott; a’ párkányzatot szuronyos nemzetőreink tevék.

Meg vagyunk csalva! a’ királyi szó nem tartatott meg! E’ 
hangok találkoztak legsűrűbben, ’s keltének viszhangot,melly el- 
hatand a’ Habsburgok hatszáz éves ősi lakába, ’s ott a’ kormos

falak közt dörgi el az igazságot,mellynek szavára a’ terrorismus 
emberei elsápadnak. Mert ha p.o.bukás lesz, ezt ők készítők. A’ 
nemzetek nem enyészhetnek többé el, mert a’ népszabadság lel
ke mintegy a’ levegővel szivatik be. A’ függetlenség oltáránál az 
egész mívelt Európa találkozik. A’ fejdelmektől függ e' találko
záshoz baráti kezet nyújtani. — És jaj az embereknek, kik silány 
önzésük, sötét vasfejiiségökkel romba döntenek trón- és népér
dekeket, mert ezekre az idő mond ítéletet, msllynek feljegyzé
sében a’ hisztéria olly hű, mjnt minő bűnösek voltak ők.

N y áryP.egy asztalról elmondd: mikép az aggodalom,hogy 
felelős kormányunk némelly tárczáit a’ felség megerősitni vona
kodik, teljesült. Ebből egyszersmind valósult szólónak azon ko
rábbi állítása is, miszerint a’ kígyó, mellynek a’martiusi napok 
fejére sújtottak, csak elkábult, ele el nem veszett. Metternich u- 
gyan láthatólag nem működik, de hátrahagyott szelleme által i- 
gazgattatnak azok, kik a’ fejedelem jóságából helyét elfoglalák. 
—A’ leiratra térve: ez,a’ kanczelláriát hatalmában ezentúl is fen- 
tartani akarja. És itt világosan nyilatkozik ama bureaucratia tö
rekvése, melly Európát lázadásba ejté. Ez, hogy magát fentart- 
liassa, léteiét biztosítsa, a’ trón érdekét dobja koczkaul a’játék
asztalra, hol milliók vágynak jelen, mint részvevők.—A’ íinancz- 
és hadügyek -  csakhogy világosan meg nem tagadtatnak, de kö
rülírásuk teljesen a’ törvényeink ’s országunk alkotványán kívül 
álló ausztriai miniszterség ’s bureaucratia hatalma alájátsza a- 
zokat. Ez kijátszatása lenne a’ nemzetnek, kijátszatása az adott 
kir. szónak , melly egész Európa jelenlétében tétetett ’s mellyre 
népmilliók dörögték az A m e n t. E’ leirat ellen egyenesen til
takozunk. Ha már oda jutottunk, hogy a’ koronás király adott 
szavában sem bizhatunk, ha a’ hatalom, melly ellen háromszáz év 
óta küzdünk, még vonaglásiban is illy országos botrányt idézhet 
elő: akkor készen kell államink minden perezben védelmére azon 
állásnak, mellyet martius lökén kivíttunk ’s melly 16kán fejdel- 
mileg szentesittetett

Szóló megemlité: mikép az országgyűlés a’ jelen komoly 
perczekben kellőleg fogva föl rendeltetését, olly válasziratban 
nyilatkozott, melly nemzetünknek becsületére válik. Ők huszon
négy órai várakozást határoztak, mellynek elmúltával intézked
nek a’ terhes körülményektől látogatott haza igényeihez mérten. 
Pest népe pozsonyi testvéritől a’jelen perczekben el nem válha- 
tik, be kell neki a’ fejleményeket várnia Addig azonban a’nem
zetőrség teljes fegyverzetben készen tartassák, ’s ezenfölül min
den becsületes lakosa Pestnek házanként szólittassék fel a’nem- 
zeti őrsereghez állásra ’s fegyverfogásra. A’ vészt, melly terhes 
felhőként közelit felénk, csak ügy háríthatjuk el, vagy győzhet
jük le, ha készen leszünk minden perezben.—

P u l sz ky F. a nép zajoskivánatára fölolvasá a’ válasz- 
föliratot, mellyet a’ rendek határoztak azon leiratra, melly Po
zsonyban ünnepélyesen megégettetett. Kívánták, némellyek a’ 
leiratot is hallani összefüggő értelmezhetés végett, de szóló azt 
olly boszszantónak tartja, hogy a’ felolvasásával töltendő idő
lopásnak tekintethetnék. Á fölirat erélyes és határzott nyilatko
zatiban harsány éljenzéssel üdvözöltetett. E’fölirat ollyan , mil- 
lyet az öszszes nemzet képviselőitől várni lehetett.—Majd olvasá 
szóló az elnökminiszternek a pesti orsz. miniszteri bizottsághoz 
intézett hivatalos levelét is, mellyben elnökminiszter ur tudatja: 
miként a’ leirat homlokegyenesti ellentétben az adott kir. szó 
szentségével a’ rendek és minisztérium teljes helytelenítésével 
találkozott. Tovább: hogy az arra kelt válaszirat fölvitelére ná
dor kir. helytartó minta’ király és ország köztiközbenjáró vállal
kozott a’rr. felhívására olly kijelentés mellett: hogy vagy a’ fe
lelős kormány szentesítésével térend viszsza, vagy megszűnik 
lenni Magyarország nádora; és ez esetben miniszterelnök ur is 
miniszter-társai nevökben lelépést mondott ki, minthogy a’ lei
rat szerinti értelemben felelősséget a,’ nemzet irányában nem 
vállalhat. — Viharos éljenek zúgták át e’ férfias nyilatkozatok 
hallatára a’tért, mellyen a’ szabadság koporsója töretett szét, ’s 
a’ halvány szinhalott vidám életre támasztatott. Osztatlan tetszés 
a’minisztérium, és István nádor eljárásai iránt.

K l a u z á l  Gábor és S z e m e r e  B. szinte szóltak a’ néphez 
’s habár mint felelős kormánytagjai jelennek is meg az uj nem
zetnek, de kivált az utóbbi még sem állhatják meg, hogy a’ lei
rat által keblükben támasztott fájdalomsajgásokat el ne pana
szolják. E’ leirat,melly a’ kir. szó szentségéről letépte a’ sérthet- 
lenség pecsétét, legkiméletesb szóval g y a l á z a t o s .  Itt ismét 
azon fásult rendszer embereivel kell a’ nemzetnek találkoznia, 
kikkel háromszázadon át eredvénytelenül küzdött Szólók is, 
mint pozsonyi társaik a’törvény szentesítését nem hozó leirat e- 
setében tárczájokat leteszik, ’s mint egyszerű polgárok lelép
nek a’ nép közé, küzdeni ennek jogaiért, melly szent, sérthetet
len. De, mig a’ válasziratra leirat nem érkezik, ők is a’ pozsonyi 
testvérekkel egyetértve várakozást javasolnak, azonban e’ vára
kozás ne legyen tétlen és tespedő, mint az eddigi, hanem éber 
és cselekvő; mint az idő nagy fontossága kívánja. Fegyverez- 
tessékföla’ nemzeti őrsereg, ’s Budapest minden lakosa csatla
kozásra szólittassék. Közös akarattal elhatároztatott: hogy a’nép 
holnap reggeli 9 órakor választványi,’s l l  órakor a’ muzeum e- 
lőtti téren népgyülésekre hivassék meg. Ezzel a’ fáklyák elolta- 
tának,’s a’ nép elszélyedt, nem aludni, mert e’ perczekben az á- 
lom vétek, hanem őrködni és virasztani a’ szabadság fölött, 
mellynek annyi ellensége van; mert a’ szabadság olly kincs, melly 
világteremtés óta kizáratván a’ miveiteknek gúnyolt emberek 
köréből, a’ vadonokba a’ természet gyermekei körébe szoritta- 
tott, de mert ide űzetett, sértetlenül, eredeti szent tisztaságában 
őriztetvén meg, végre eljutott hozzánk, mi megismertük kedves 
barátunkat, kezet szoritánk vele, ’s igy gyámolitva szeretetünk 
által hadat üzent minden gonoszság, hízelgés, önzés, önkény, 
zsarnokság és szolgai alárendeltségnek. Ezért kincs a’ szabad
ság,’s ezért bir annyi ellenséggel; de megteremti az egyenlő

séget, ’s ez biztosit számára győzelmet akár az egész világ fölött, 
ha történetesen ez barátja nem volna. (Folyt.) K. P.

0 R S Z Á G G Y Ü L É S .
K e r ü l e t i  ü l é s  Mart. 24kén d. e. 10 órakor, elnö

kök: Bíró J.és Széchenyi István. Az elnökség néhány választ
ványi jelentést mutatott be, mellyek az idő drágasága miatt az 
illető minisztériumhoz utasittatának. A’ kerületi jegyzőkönyv 
vezetőjénekKocsicsPóternek jelentése is a’belügyi miniszter
hez utasíttatott, —  az illető fáradozásainak megjutalmazása 
arra bizatván.Esztergam ésDebreczen város követei nópgyü- 
léseikből vett utasításaikat jelenték be, mellynélfogva az alsó 
táblának erélyes föllépéséért hálás köszönetszavaztatik, ’s a’ 
pesti 12 pont figyelembe vétetni kéretik. Dehreczen külö
nösen ama nagy férfiút,ki a’ századokon át uralkodott bureau- 
cratiának nyakát szegé, díszpolgárává szentelő. B e r n  á ti). 
Fölszólitáa’ minisztériumot, hogy a’ még élő adminisztráto
ri rendszert, egy törvényben megszüntetni törekedjék. Egy
szersmind kéri a ’ rendeket, hogy az országgyűlés szétosztá
sakor megint egy nyilatkozatot bocsásson közre a’ követi 
kar, mellyben lépéseik a’ küldők előtt mindenütt egyenlőn i- 
gazoltassanak.— B ó n i s. Az adminisztrátori rendszer kü
lönben is törvénytelen lévén, most magában öszszerogyik , 
mert törvényes kormány előtt a’ törvénytelen hivatal nem 
állhat meg. A’ követi kar végnyilatkozatát nem ellenzi: vé
leménye szerint azonban a’ hazaviendő törvények eléggé 
fognak szólani lépéseik felől. —  Ma d a r á s z .  Ung követe 
utóbbi indítványára Szabolcs kifejté már nézeteit.— Az admi
nisztrátori rendszer megszüntetésére hozandó törvény initiá— 
lása midőn a’ miniszterre bízatnék, nem szeretné elvül meg- 
ürökittetnijhogy az initiativa egyedül a’miniszteriumotillesse. 
— Még egypár követ ő felségének bonunkban lakását kiváná, 
mi viszhangra nem igen talált.— Ezután néhány üzenet ol
vastatott, S z e m e r e  a’ sajtótörvényekre nézve módosításo
kat ajánlván az ülés szétoszlott.

Mart. 26kánd. é. 10 órakor kerületi ülés. Elnökök: 
Szentkirályi M. és Szabó Pest és Temesmegye követei. M a- 
kay.Krassómegye népgyüléséből érkezett petitio nyomán az 
országgyűlésnek bizodalom és hála szavaztatik; a’ krassóiak 
a’ pesti 12 pontot egy szívvel lélekkel magukévá tevék.—  
Ú j v i d é k  követe szintilly értelemben nyilatkozott. A’ pesti 
12 ponton túl kívánnak még, vallási háborittallanságot a’ 
szerbek számára, ’s e’ végett conventet Újvidéken, az egyen
lőséget a’ zsidókra is kiterjesztvén. Egyébiránt a’ szerbek a’ 
magyar alkotvány iránt tántoríthatatlan hűséget ígérnek. R ó
na y:Csanádmegyeszinte elfogadá a’ 12 pontot, ’s az or
szággyűléssel tökéletesen megelégszik. Má r j á s s y  Sáros 
részéről hasonértelemben nyilatkozik, —  kívánván egyúttal 
hogy ő felsége hazánkban lakjék.—  Ezeken átesve fölolvas- 
ta to tta’ kir. városok iránti másodüzenet, továbbá az úrbéri 
faizás és legelőelkülöniíést szabályzó törvényjavaslat. — Ez 
utóbbiba többek felszólalására pótlólag beigtattatott, hogy 
a’miniszterium jövő országgyűlésre törvényjavaslatot nyújt
son be az erdőszet szabályzását illetőleg,hogy az erdő-pusz- 
tilások sikeresen meggátoltathassanak. Fölolvastatott a’ ha
szonbérlő és tulajdonos közti viszonyt szabályzó törvényja
vaslat is. Majd megint Vi do s olvasá a’szombathelyi népgyü- 
lés petitióját, mellyben a’ pesti 12 pont sürgettetik, ’s az or
szággyűlés eddigi lépései hálás elismeréssel lielyeseltetnek. 
— Olvastatik a’ nemzeti őrsereg iránti üzenetre kelt főrendi 
válasz. A’ rendek kijelenték, hogy előbbi nézeteikhez ragasz
kodnak’s a’ qualiücatiót fölemelni nem hajlandók, sőt Kos
suth előre elvül kimondá, hogy a’ választási census sem le- 
end ezeknél magasabb, mert szerinte csak az a’ stabilismus 
helyes elve, ha annak adatik fegyver, ki politikai joggal bir , 
ennek lévén érdekében föntartani a’rendet.— A’ főrendek a- 
zon kivánata, hogy a’ király személyes és vagyoni védelmé
re is esküdjék az őrsereg,— elmellőztetett, m iutápaza’ mo
narchia iránti pietással meg nem egyeztethető,elég a’ hűségi 
Ígéret, melly mindent mivel a’ fejedelemnek tartozunk, ma
gában foglal. Ezekután országos ülés tartatott, hol a’ fő
rendektől átküldött válaszüzenetek olvastatának a’jászkun és 
hajdú kerületek iránti törvényjavaslatot elfogadván. Némelly 
főrendekhez,küldendők pedig meghitelesittetének.

Délutáni 6 órakor folytattatott a’ kerületi ülés. Á’szin— 
házak iránti törvényjavaslatra tett főrendi észevétel, miszerint 
a’nemzeti színház vétessék ki a’ helybeli hatóság alól, az elő
adandó darabokra nézve elfogadtatott. A’ polititialis ható
ságot azonban a’ fölött is a’város gyakorlandja, csupán va- 
lamelly darab előadatását nem tilthatja meg, sem pedig ezért 
a’ színházat pénzbírságra nem ítélheti, annál kevésbbé zárat
hatja be, mint a’magánvállalkozókét. Az egyetemről szóló tö r-
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,  . Ielt főrendi észrevétel, miszerint é  helyettes
Ä U —  szükségeU luaüüoatiók iránt a’ minisz
ter endeikezzék, elfogadtatott. Ezután ped.g az úrbéri v,- 
Lvokmegszűntére megszűnendő hatóság helyébe a hely

beli rendezett tanács, ennek nem létében a’ főszolgabiróren- 
deitetett, fölebbviteli székül végre a’ megyei törvényszék. Vi- 
d o s.Elkészülvén a’képviseletirendszerről szóló törvényczikk, 
felolvassa,hogy a’rendek iránta rendelkezzenek. A’jeles mun
ka élénk halijukkal fogadtatott, felolvasása alatt szokatlan fi
gyelem uralkodván. Fölolvasás után K o s s u t h  szólamlott 
föl. E’ mű egyszeri felolvastából kiki meggyőződhetett,hogy 
benne bizonyos vezérelvek vannak, mellyeknek el vagy nem 
fogadtatásától függ az egész.Kikell jelentnie,hogy azon bécsi 
urak kik még máig sem látják át a’körülményeket, hívén, 
mintha most is ólomlábon járna az idő, nagy akadályul szol
gáltak arra, hogy a’ minisztérium megerősítve nem lévén, a’ 
munkához biztos adatokat nem nyújthatott. E’ műben census 
van, melly ha absolute nem találtatik is helyesnek, egyidőre 
legalább jó leend,egy képviselő minden 30 ezerre jut,a’hely- 
beli vagyoni és szellemi érdekek azonban respectáltatvák, va
lamint a’ törvényhatóságok is. Mindezekről hogy tisztába jöj
jön mielőbb a’ tábla,tanácsosnak véli,ha conferentiatartatik, 
és csak ha ott a’ basis elfogadtatott, nyomassák ki a’ munka, 
mert különben ugyisujra dolgozandó az.MégErdélytilletőleg 
javaslóit szóló egy törvényczikket, mellyet, mihelyt kinyoma- 
tik, sietünk közzé tenni mi is. A conferentiat Madarasz ellen
ző,’ azonban K o s s u t h  azon megjegyzésére, hogy az csu
pán számok fölötti egyezség végett tartatik, a’ többség hol
napi 9 órára határozta el a’zárttanácskozványt. Turopolya, 
Fiume ésBuccari rendeztetésétillető törvényszékekre kelt fő
rendi válaszüzenet olvastatott még föl, mellynek folytán a’ja- 
vaslatban egy pár aprólékos módosítás történt. Oszló félben 
lévén az ülés K o s s u t h  jelenté, hogy a’ főlovászmestertől 
most kapott telegraphi tudósítás szerint (halljuk, halljuk!)a- 
zon tegnap keletkezett hir, mintha nádor ő fensége lemon- 
dottvolna,egészen alaptalan,a’mimszleri alkudozások sikere
sen haladnak elő. E’ híradás roppant tetszéssel fogadtatott, 
irt csöpögtetvén az egész napon át háborgó kedélyekre.Még 
egy pár üzenet olvastatván, az ülés eloszlott.

Mart. 27kén regg. conferentiatartatván kerül. ül. délut. 
5 órakor volt Szabó és Szentkirályi elnöklete alatt. Semmi 
kitűzött tárgy nem lévén, K á r o l y i  (Pestv.) követe adá elő 
utasítását, melly szerint az uj rendszer folytán kieső városi 
t.viselők nyugdijt szolgálataik időarányában húzzanak, melly- 
ró'I a’város szabályokat alkothasson.A’ miniszteri lörv.czikk- 
re pedig azon észrevételt tevék, hogy a’minisztérium szaka
datlanul Budapesten resideáljon, a’ mostani kormány-hivatal
nokok alkalmazására ne szorittassék;és ezek pensiójokathuz- 
zák azon pénztárból,mellyet hivataluk elnyerésekor taksául il
lettének. Már aztán a’ pénz Bécsbenvané vagy hol? az az ő 
gondjok.(Kaczaj).Sz en tk i r á l y  i erre megjegyzé, hogy mi 
fölött e ’két tábla már megállapodott, vitatárgyul többé nem 
melegíthető föl. Mada r á s z .  Előtte szólóval egyetért,de kül
dőitől sebes postán kapott utasítása szerint, kijelenti, hogy 
az országgyűlésnek mielőbb szétoszlania kell. Neki nem tet
szik azon hoszszu tanácskozás, mellybe néha belékeverednek: 
ez idő sürgetős, a’ közcsend kívánja, hogy a’ törvények mi
előbb életbe léptessenek. Bükk Zs. Minthogy szabad idő van, 
egy sajátszerü kivánatot terjeszt küldőji meghagyásából elő. 
Vant. i. egy ember, kire Európa átka nehezedett, kit a’ népek 
iszonynyal említenek, ’s ez ember Metternich, ki egykoron 
válogatottszavakkal vétetett a’ hazafiak közé, ki a’ szabadság 
megőrzéséretett esküjét semmibe véve, szívtelen volt a’ né- 
pekíránt:ez ember irtózatos bűneivel érdemetlenné tevén ma
gát arra, hogy a’ magyar nemzet tagjai között álljon, tör
vény által töröltessék ki. (Roppant telszészaj).

T a r n ó c z y .  Nincs szándokában védeni Metternich 
tetteit, ítéljen azok fölött a’ hisztéria. Figyelmezteti azonban 
a’ rendeket azontörvényre, miszerint senki megidézés nélkül 
el nem marasztathatik. M a d a r a s z. E’ tárgy törvényha
tósági követ által jutott szőnyegre, —  fölötte végezni kell. 
Igaz, törvényes megidézés nélkül senki nem Ítéltethetik el: de 
Metternich tettei már kétség alá nem jöhetnek.Itélt fölötte e- 
gész Europa.— Az angol parlamentben felőle mondatott az, 
hogy melly gazság a’ politikában lábra kap, mind tőleszár
mazott. Ez azon egyed, ki a’ németek szabadságát elnyomá, 
ez azon gyalázatos egyed, kinek politikáját a’ porosz király 
követve később megutálá, ez azon egyed, ki hazánknak fel
virágzását gatolá. Szükségtelen reá a’ lae  9ust alkalmazni. 
Erdemetlenul soroztatott az indigenák közé, ’s azon korban, 
mellynek e tette a’ szomorú megalacsonyitásra emlékeztet.

Elfeledéké azon milliókat, mik a’ franczia háborúkor kár
pótlásul zsarolnának? elfeledéké mindezt? kapott é ebből 
Magyarország csak egyetlen fillért? Sőt az 1811. évi deval-
vatiót ennek köszönhetjük, ki akkor miniszterelnökké lón,__
mert a’ hatalmat magába pontositá a’ titkos politia behoz- 
tával, mellyet hazánkba is behozandó vala, mert mi-íimim!- 
emberek, kike’ honban is az ő pénzéért üzék alacsony mes
terségét. Ez embert védelmezni nem lehel: hiszi, hogy Nyílra

követe sem védte, midőn a’ lae  9us alkalmazását sürgeté.Ezt 
Metternich maga sem kívánná,mert akkor bizonnyal rajna- 
melléki jószágai is le volnának foglalandók, hogy el ne szök- 
hessék, Nyitra követe fölszólalása lovagiasságra mutat, mi 
díszére válik ugyan,de Metternich ennyi udvariságot nem ér
demel. Pártolja Borsod előadását. —  Bükk.  Tiszteli Nyitra 
követe lelkiisméretességét: de ha a’ lae  9ust javaslata sze
rint alkalmaznók, odajutnánk, hogy ez embert elcsapni a’fej- 
delemnek sem volt joga, holott pedig minden tette között ta
lán ez volta’ legdicsőbb.Midőn Európa ítélt, ne keressük a’ 
corpusjurisban a’törvényt: különben is, mint hallja e’ férfiú 
elkergettetésekor, megszökött,tehátnem is idézhető. —  B ó- 
nis.  Szerinte Metternich, mint hazaáruló perbe idézendő’s 
meg nem jelenés esetében proscribáltassék. (Helyes helyes!)

To mc s á n y i .  Kétségtelen, hogy Metternich nem é r
demli meg az indigenatust. Most azonban őt kitörleni ollyan 
forma volna, minta’ mesében áll a’ döglött oroszlánról.Mi
ért nem kelt ki ellene a’ nemzet, midőn még a’ polczon ült? 
az absolutismus ellen folyvást harczolt a’ nemzet, de szemé
lyekre sohasem vonatkozott felszólamlásaiban.—  Kár volna 
most ő miatta törvényt hozni, sohase vesződjünk ezzel, elég 
határozatban kimondani, hogy a’ haza polgárai közé számít
tatni nem tartjuk érdemesnek őt (helyes).—  J o z i p o v i c s .  
Nincs Békés követével egy meggyőződésben, ó  már múlt or
szággyűlésen kimondá, hogy Metternich sok kárt tőn,—  sőt 
a’ most polczon ülő Kollowrat ellen is kikelt, mit ezentúl is 
teend, ha az illető az előbbi Ösvényen já r .— Szerinte Metter
nich miután úgy is elszökött, kitörlendő a’ hazafiak sorából. 
(Roppant tetszés.)Sz ab  ó elnök: Végzésül ki akarja monda
ni, hogy Metternich ő h e r c z e g s é g e . . . .  (Hangos 
kaczaj, ’s kiáltozzák: ö  h erceg ség e!“)  S z e n t k i r á 
lyi. A’ jelen nagyszerű eseményeknek más értelme van,sem
hogy okát egyes emberben kereshetnők. Ez eseményeknek 
magasztos az értelmök, t. i. a’ szabadsági érzelem győzelme 
az absolutismus ellen. És e’ győzelem nagyságából vennénk 
el, ha egyes emberrel aggatódznánk (helyes).Folt volnaraj- 
tunk, ha azt mi a’ végzetben fekütt egyesnek tulajdonitanók. 
Ez ember a’ hisztória előtt van m ár, epochája befejeztetelt, 
szólónak vele semmi köze,—  korát mint múltat ítéli meg el
mélkedéseiben.—  Valamint azon ember rendszerével egyet 
nem értett: úgy most sikertelen határozathoz sem járulhat, 
sem olly törvény alkotásához, mellyből az utókor roszszaló- 
lag lássa,miilykicsinységekkelvesződtünk illynagy események

ló még az örökké bolygó zsidó sorsát imádkozá Metternich 
fejére— megátkozván őt. Az időn kívüli vitának S z e n t k i r á 
lyi azzal vetett véget, hogy midőn uj korba megyünk, men
jünk boszszu nélkül át. Nem akar a’ törvényhozás által olly lé
pést tétetni,mi a’bosszu terére vezetne, hol nem egyedülMet- 
ternichel volna számvetésünk. —  E’ közhelyesléssel fogadott 
megjegyzés után V i d o s olvasá az őrseregről szóló másod
üzenetet,— oszlás közben pedig K o s s u t h  jelenté, hogy 4 
órakor kapott telegraphi sürgöny szerint dolgaink Bécsben 
jólállanak, a’ miniszterek bolnap reggel viszszaérkeznek, ná
dor ő fensége pedig este jövend meg.— Ezzel az ülés Öröm
zaj közt oszlottéi.

Mart. 28kán reggeli 10 órakor kerületiülés, e l n ö k ö k :  
Szentkirályi és Szabó. V idős.  Engedjék meg,hogy egy gyász
ravatalhoz hija föl a’ rdek figyelmét, azon gyászravatalhoz, 
melyre követtársa kiterítve van. ót élte virágzó szakában ér
te utói a’kérlelhetetlen halál. Szomorú tisztet teljesitszóló,mi
dőn társa nevében a’ rdektől bucsutvesz, kifejezvén azon há
lát, mellyet kerületi jegyzővé választatása keltett szivében a’ 
rdek iránt, megemlíti a’ boldogultnak utólsó szavát, misze
rint e’ tábla minden tagja baráti szivébe volt foglalva. Az el- 
hunyttalán sok bútól, sok örömtől menekült meg, mellyekaz 
idők folytán érhetik a’ hazafikebelt: a’ jövendőt Isten látja 
csak! annyi azonban bizonyos, hogy a’boldogult hamvaira ál
dást mondani senki nem kételkedik. FÖlkériszóló a’ rendeket, 
hogy a’ holnap 4 órakor tartandó végtiszteletre jelenjenek 
meg. E’ szomorú híradás után S z t a n a c z k y  (Szatmárné
meti)! részéről kijelenté, hogy városa a’ pesti 12 pontot e- 
gyik népgyülésében határtalan lelkesedéssel fogadva,a’fejde- 
lem iránt hűséget, országgyűlés iránt pedig teljes bizodalmát 
érez. I3ik pontul egyúttal kívánják,hogy minden papi , szer
zetesi és választványi javak még ez országgyűlés által a’nem- 
zet rendelkezése alá vettessenek,részint a’köznevelési költség 
födözése, részint az úrbéri viszonyok kiegyenlítése végett. E’ 
nyilatkozat hatalmas éljenrivalgásokkal üdvözöltetett. Re n- 
g e y. Utóbbi ponthoz Szeged város részéről is járul.S z e n e -  
k i r á l y i .  Ha figyelembeveszik ez országgyűlés rendezieté- 
sét, miszerint csak a’ már kitűzött kérdések fölött tanácskoz- 
hatik néhány napig tartó üléseiben! nemkétli, hogy minden 
újabban felmerülő kérdés a’ jövő képviseleti országgyűlésre 
halasztatik el. (Közhelyeslés). D e s s e w f f y  jelenti, misze
rint Nógrádm. rendei lemondott követtársa helyébe Ku b i- 
n y í F. választották, kit is ezennel bemutat (éljenzés). P e r -  
c zel M. magát és Majthényit Baranya küldötteiül bemutat
ván a’ rdek barátságába ajánlkozott. E’ meglepő fordulat za

jos éljenzést idézett elő. U r bányi .  Temesvár lakossága is
ten szabad ege alatt tartott népgyülésében a’ pesti 12 pon
tot elfogadta.Egyuttal sürgeti, hogy a’határőrvidék a’ bécsi 
kormány alól emancipáltassék. S z e n t k i r á l y i .  Úgy véli 
mindezen újabb kérdések a’miniszteriumhozutasitandók(köz- 
helyeslés). Kub i c z a Trencsén, Árva, Liptó lakóitői aláirt 
petitióját ő is a’ miniszterhez kívánja áttétetni. Szerémmegye 
kij elenti, hogy a’ szerémilakósság méltányolva az országgyű
lésnek újabban kifejtett erélyét és jótékony lépéseit, az alkot- 
ványos kapocshoz, mellyel Magyarországhoz Tűzetve van , 
tántorithatlan hűséggel ragaszkodik. (Éljenzés) A’ nép elra
gadtatva az országgyűlés intézkedéseitől, bár magyarul nem 
igen tud, mégis mindenütt azt kiáltozza, éljen a’ magyar! 
éljen az alkotványos szabadság! (Éljen.) Z o m b o r c s e -  
v ic s. Szabadka város is teljesbizodalommal viseltetika’tör- 
vényhozásiránt. (Éljen!) S z e r é n y i  (Krassó): Indilványo- 
zá, hogy ez országgyűlés költségeit egyedül azok viseljék,kik 
eddigien viselték. Sz m r e c s á n y i: Árva rendei hálát és 
bizodalmát szavaznak a’ nádornak, és Pestm. nagy követének, 
hogy illy nehéz időkben a’ trónt megtartva,egyúttal a’nemzet 
szabadságát is kivivák. Árva rendei a’ pesti 12 pontot ma
gukéivá tevék. Még egy pár nyilatkozat történt, aztán felol
vastatott az egyetem és szinházrul szóló módosított cörv.ja- 
vaslat.Az urihatóság helyébe újakat rendelő törvényczikk is i- 
gen csekély módosítással átment, valamint a’ Fiume és Buc- 
cari rendezését tárgyazó is a’tett módosításokkal meghitele- 
sittetett.Mielőtt az ülés országossáalakult át, K o s s u t h L.e- 
emelt szót: két alázatos kérése van úgymond. E 1 s ó: ügy 
van meggyőződve,hogy haHorvátországnakMagyarországgali 
barátsága és egyetértése megzavartatnék, csak két körülmény 
tehetné azt: a) ha Magyarország a’ horvát nemzetiséget saját 
határai között nem biztosítaná; b) ha egyes bujtogatók a’ nép 
fölvilágositását megelőzőleg, az egyezséget megrontani tö
rekednének. Úgy tudja szóló,miszerint a’ mennyire a’ magyar 
országgyűlés lépéseiről értesült a’nép,hálával fogadta azokat: 
de tudja azt is szóló, hogy van néhány ember, hálaisten,hogy 
csak kevés, kik Horvátországnak alkotványos szabadságát 
koczkára vetni készek saját nagyravágyásuk miatt. Arról pe
dig kiki meg lehetgyőződve, hogy Horvátország szabadsága, 
jólléte csak a’ Magyarországgali kapcsolatban virulhat fel. 
Tud esetet, hogy midőn elszakadásra izgattak, a’ nép töme
gestül kelt föl az ellen,merttudák,hogy sorsukon csupán Ma
gyarország segít. A’ közös szabadság, mint már máskor is 
mondá, nyelv és valláskülönbség nélkül egyesíti a’ népeket: 
azonban szükséges, hogy Horvátország e’tábla által is nyug
tassák meg, miszerint nemzetiségét Magyarország respec- 
tálja. Fölkérendő nádor ő fensége ’s a’ miniszterelnök, hogy 
a’ horvátok nyelvén egy proclamatio küldessék az országba 
szét, mellyben a’ nemzetiség biztosittassék és számiáltassa
nak elő azon a’nép számára tett intézkedések, mellyek tör
vénybe igtaltatvák. Ez szükséges, hogy az inpulsus e’ táblá
tól eredjen, és hiszi hogy e’nyilatkozat után lesz annyi erő a’ 
nemzetben, miként azon kevés zavargó, kik az alkotványos 
kapocs ellen izgatnak, eltiportassék.

Má s i k  k é r é s e .  Miután a’jövő országgyűlés képvi
seleti alapra lesz fektetve, ismeri azon már kitűzött határvo- 
nalt, miszerint ez országgyűlés semmi ollyasba nem avatkoz- 
hatik,mi az organisatio körén kül és túl esik:de egyszersmind 
tudja szóló,hogy aristocraticus megye és képviseleti ország
gyűlés együvé nem illenek. Ép ezen tudatnál fogva látja,hogy 
a’ megyék rendezése hacsak futtában is, mulaszthatatlan. Egy 
jelenet lepte meg szólót, hogy a’ magyar alkotvány e’ szent 
hasisa,a’ megyei municipium,erősítésére, jelen mozgadalmas 
időben épen a’ megyék részéről semmi lépés nem té tetett, 
sőt mintegy átugratott. Pedig, mint szóló máskor is kijelenté, 
kevés azon szabadság, hogy néhány ember törvényalkotásra 
öszszeüljön: a’ házi tűzhelynél is kell egy otthonosb szabad
ság, mit csak a’ megyei municipium adhat meg, mellyet ő 
végetlenül szeret’s a’ népmillió, nem pedig egyedül az aris- 
tocratia számára, megörökíteni kíván, nehogy centrális des- 
potiától függjön a’ szabadság. Kell tehát egy rövid tör
vény, mellyszerint a’ megyegyülés tagjai a’ tisztviselőkön kí
vül a ’ lehető széles hasisra alapított képviselők legyenek. 
Egyszersmind intézkedni kell az iránt, hogy a’ tisztválasztá
sok jövő országgyűlésig függesztessenekföl (helyes) ezt érti 
a’ kerületekre is, figyelemmel lévén ollyan helyekre , hol a’ 
tisztválasztási elkerülni nem lehet. Engedelmet kér, hogy e - 
zekre vonatkozó törvényjavaslatát holnap adhassa elő. Még 
csak annyit említ, miszerint bizonyosul hallotta, hogy bizo
nyos megyében— hallani’s érteni fogják az illetők— jelennen 
roppant korteskedések— 1 0 0 -100 ftnyi vásárlásokkal vitet
nek véghez ’s e’ végre bizonyos országos javak használtat
nak föl. Ez országnak minden fillére fölött felelősség van, 
még akkor is,ha az előbbi kormány utalványozta volna azt.—  
Senki ne merje ez országnak egyetlen fillérét is korteske
désre fordítani, habár egy leszállitottkanczellártólkapta vol
na is. H a r m a d i k  k é r é s e :  a’ nádor ma estve Bécsból 
leérkezik; a’ resolutiókból majd látni fogják a’ dolgok állá
sát. Szóló az országgyűlés befejeztetését óhajtja minólelőbb:



azért azt mondja, nincs szerencsétlenebb gondolat, mint 
ha még most is azt hiszik, hogy a’ hoszszadalmas dicasteria— 
lis alkudozások helyén vannak, az a’ dynaslia érdekét nem 
fogta föl. Ez országgyűlésnek orientálnia kell magát: kéres
sék meg tehát nádor ő fensége, hogy királyunk mikor jövend 
Pozsonyba a’ törvények sanctiója végett, hogy ez ország
gyűlés végét tudhassuk. (Helyeslés minden felől. Az indítvá
nyok elfogadtattak.) Horvátországba proclamatio bocsálta- 
tik, az országgyűlés meghagytából nádor ő fensége’s a’ mi
niszterelnök által, ’s pedig B u n j i k  szerint azon nyelven, 
mellyet mindenki ért ottan, J o z i p o v i c s  szerint pedig ki
fejezve azt, hogy Magyarország a’ horvát nemzetiséget ed 
el ig  sem akartaelnyomni.mintezutánsemfogja.A’megyeren- 
dezése iránti törvényjavaslat elváratik , megkéretvén indit- 
ványzó, hogy mindjárt nyomassa is azt ki: a’tisztujitás csak a’ 
hajdúkerületben nem függesztetik föl. Ezeken átesvén Kos
suth néhány meleg szóval emlékezetbe liivá azon vesztesé
get, melly tegnap sorainkat érte, S z a b ó  Miklós Vasmegye 
követe elhunytával, ki a’ küzdelemben részt vett, de gyümöl
cseit a’ diadalnak nem élvezhető, meghalván a győzelem haj
nalán. Fölhivá szóló a’ követi kart és az iljuságot, hogy a’ 
végtiszteleten jelenjenek meg S z e n t k i r á l y i  pedig kérte 
a’ rdeket, hogy gyászban jelenjenek meg egy, úttal huszá
raikat is rendeljék oda Ezek végeztével o r s z á g o s  ü l é s  
tartatott, mellyben jelenteték,hogy az évenkénti országgyű
lésről szóló tezikkben mindkét tábla közölt már megvan az 
egyezség. Még néhány üzenet olvastatott, a’ kerületi ülésben 
megvitatottakrendről rendre átmenvén,

O rszággyűlési legújabb megállapodások.
Válaszüzenete d  kk . és rí nék  d  mélt. fö l  dekhez , 

d  fö ld e sú r i hatóság állal eddig in téztet n i szokott ü g yek  
fo lyta tásáró l. A’ kk. és rr. a’ mólt. ferdék azok kívánatéról, 
hogy mindazokra nézve, mellyek eddigelé földesúri hatósá
gok által intéztettek el, törvény által újabb rendelkezés tétes
sék, szóbeli üzenet utján értesülvén-, a’ m. főrdek emlékeze
tébe hozzák: hogy az „urbér és a z t pótló szerződések a -  
lapján eddig gyakorla tban volt szolgálatok  ( rö b o tjd e z - 
m a és pénzbeli fizetések m egszüntetéséről“ a’ két táblá
nak közös akaratával már megállapított törvényjavaslat 4. 
§ban általányos rendelkezés foglaltatik az iránt, hogy: „ az  
ú r i  törvényhatóság m egszüntetvén, ideiglen , inig d  tör
vénykiszo lgálta tás általány osan rendeztetn i fog , — a z t  
p o lg á ri ü g y e k b e n , d  som m ás p erekre  n ézve , ott hol 
rendezett első bírósági hatóságu tanácsok n incsenek , d  
szo lgab irák , bün tető t és rendes fo ly a m a ta  p o lg á r i p e 
rek re  nézveped ig  d m e g y e i törvényszék  fogja g y a k o 
r o ln i f  Melly általányos rendezésből az következik, hogy a- 
zon esetben, ha a’ szolgabirák a’ reájok bízottak teljesítésé
re elegendő számmal nem lennének, valamint a’ mezei rend
őrségi törvény végrehajtásánál történt, a’ megyék illy perek 
elitélése tekintetéből több egyedetis fognak szolgabirói ha
tósággal felruházni, és az esküdtek számát is ugyanez utón 
szaporíthatják. Továbbá, hogy a’ megyék, ha egy törvényszék 
mind azon rendes folyamatu perek elitélésére nem elegendő, 
mellyek eddig az uriszékek előtt folytak, a’ szükséghez ké
pesttöbb törvényszéket alakíthatnak: mellyekben az alispán 
akadályozása esetében az idősb táblabiró elnökölhet; végre: 
hogy a’ megyék a’ büntető hatóság gyakorlását az uradal
maktól általvevén,ideiglen,mig törvényhatósági fogházak kel
lő kiterjedésben építtethetnének,az uradalmak e’czélraszol
gáló épületeiket’s egyéb készületeiket a’ megyéknek által en
gedni kötelesek. Mi az árvái dolgokat és birói számadásokat 
illeti: a’ kk. és rr. úgy vélekednek: hogy az árvái és birói 
számadások vizsgálata a’ megyei számvevőszékeken menjen 
végbe, és a’ megyék e’ tekintetből, ha szükséges, a’ hivatal
nokok számát a’ minisztérium beléegyezésével szaporíthas
sák és a’ szükséges részletes intézkedéseket ez alapon meg
tehessék. Ezeknek folytában köv. törvényezikket javasolnak. 
T ö r v é n y c z i k k e l y ,  azon ügyekről, mellyek eddig a’ föl
desúri hatóságok által intéztettek. Az (t) törvény 4. §a által a’ 
földesúri törvényhatóság mind polgári mind büntető tekin
tetben megszüntetve lévén, azon ügyekre nézve, mellyek ed
dig a’ földesúri hatóság által intézteitekéi: rendeltetik— 1. 
§. Azon sommás szóbeli és mezei rendőrségi perek, mellyek 
eddig a’földesuri hatóság által Ítéltettek, a’ (t) törvény 4 .  d. 
§a rendeletéhez képest, ezután a’ szolgabirák által lévén ité- 
lendők, a’ megyék, ha, és a’ mennyiben a’ szolgabirák jelen
legi számban elegendők nem lennének, különösen e’ czélból 
a’ szükséghez képest a’ minisztérium beléegyezésével azok, 
illetőleg az esküitek számát szaporíthatják. 2.§. 0 Ily perek,
mellyek eddig az első bírósági hatósággal ellátott rendezett 
tanács által az uriszékekre vitettek följebb: ezután egyenesen 
a’ megyei törvényszékre fognak feljebbvitetni. 3 . §. Olly 
helységekre nézve, mellyek rendezett első bírósági hatóságu 
tanácscsal ellátva nincsenek, a’ megyék szükséghez képest 
több több törvényszéket és első bíróságokat alakíthatnak, 
mellyeken az alispán akadályozása esetében elnököt a’ tör
vényszék tagjai választanak, ezektől a’ felebbvitel szinte a’ ki
rályi és illetőleg báni táblára történendik.—  4. §. A’ büntető
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h atósága’ ( t )  törvény 4 . Snak rendelete szerint az úri ható- > 
ság  megszűntével szinte a’ törvényszékekre lévén ruházva,az ! 
uradalmak, ezen hatóság gyakorlatára szükséges épületeket j 
és készületeket ideiglen a’ megyéknek általengedni kötelesek. | 
— 5.§.A z árvái és birói szám adásoka’ megyei szám vevőszé
kek által vizsgálandók, mellyek ezennel törvényszéki hatóság
gal ruháztatnak föl, felebbvitel ez esetben is a’ királyi ’s il
letőleg báni táblához történik; a’ megyék a’hivatalnokok szá
mát e’ tekintetben, mennyire szükséges, a’ minisztérium be
léegyezésével szaporíthatják, ’s általában részletes intézke
déseket hozhatnak a’ megyei árvák dolgának milly alakbani 
kezeltetése iránt. Mart. 2 8 . d. 10.

Válaszüzenete a mit. fő n  nek , d  turopolyai k e rü 
letről szóló lörvényczikkrenézve. A’ :uropolyai kerületről 
szóló törvényezikk tárgyában a’ m. förrek a’t. kk.és rr.figyel- 
mét aziránt híják fel, hogy miután az l.S b an ezen  kerület,mint 
önálló törvényhatóság, Zágrábmegye hatósága alól minden 
tekintetben kivétetik,mellőzhetlennek látszik, hogy Zágráb- 
m egyének ezáltal megkevesbülő portáji, úgy a’ rövid folya— 
mu perekben eddig azon megye törvényszékére divatban volt 
feljebbvitel iránt is tétessékintózkedés,m elly nézethezi járu- 
lásra a’ m. főrrek a’ t.kk. ésrrket, szives bizodaloramal fö l- 
szólitják.

P o z s o n y  1848. évi martius 29én. Nehéz időket é- 
lünk, láthatárunk fölött villámrejtő felhők boronganak, itt az 
ingerültség általányos, a’ kedélyek hangulata vészre m utat, 
Magyarország válságos pillanatokat él: néhánv óra jöven
dőnkre nézve eldöntőleg határozatid. Az alsó táblán viharos 
jelenetnekvalánktanuji,viharosnak,minő a’nemzetek életében 
csak akkor fordul elő, ha lét és nemlét forog kérdésben.— E- 
lőlről kezdem a’ dolgot. Néhány nappal ez előtt a’ közteher
viselési’s úrbéri viszonyokat megszüntető,és független fele
lős minisztériumunkat illető törvényeink szentesítés végeit 
fölterjesztettek. Királyi helyettes nádor ő fensége, Batthyány 
Lajos és Deák Perencz rándultakBécsbe föl a’ szentesítés ki
eszközlése miatt: kik midőn a’ szabott határidőre nem érkez
tek volna meg, —  mindenki aggodalommal és gyanúval telt 
el az alkudozások iránt. Tetézték aggodalmainkat azon hírek, 
miszerint ott fen két tárczát, a’ had- és pénzügyit megerő
síteni vonakodnának, és hogy ennek következtében — nádor 
ő fensége is hivataláról lemondott legyen. E’ hir kerületi ülés
ben is fölmerült, kérdés intéztetvén iránta Kossuthhoz, —  ki 
egyszerűn , de komolyan azzal felelt, hogy a’ dolgok állá
sáról tudomása nincs: a’ gyanú erősbülvén az országbírótól 
vártak felvilágosítást,ki azonban szinte Bécsbe utazott,a’ tár
nok pedig az egészről —  mint vallá—  épen semmit sem tu
dott vala. Estenden azonban telegraü tudósítás a’hirthamis- 
nakbélyegzé, ’s biztosittatánk,hogy ügyeink a’ legjobb folya
matban vannak, másnap szinte illy értelmű sürgönnyel vála
szolt Bécsből nádorunk, —  azonban Kossuth fenyegetődző 
hangulata, és szokatlan komolysága mindenkit aggodalom
mal töltött el a’ történhetők iránt. —  Tegnap délelőtt minis
tereink megérkeztek Bécsből,de semmi bizonyost közre nem 
juttatának,—  a’ lehetőségekről legvisszásabb, egymásba üt
köző hírek keringtenek,—  mellyekről —  mint illy időkben 
természetes —  mindenki a’ legroszabbat hivé: vártunk azon
ban a’ nádor hazajövetelére, —  ki csakugyan még az nap es- 
tePozsony falai közöttlőn. Következő reggel, azaz, ma, kiki 
azt hirdeté, hogy ministereink leköszönendők; e’ váratlan 
csapás lehetősége ismegdöbbenté a’ kebleket bizonyosságot 
szerzendők a’ kerületi ülésbe siettünk. Itt mindenki leverten 
komor vala, mindenfelőlsötét tekintetekkel találkozánk:Kos
suth beléptekor viharos éljenzésben tört ki az elkomorodot- 
tak lelkesedése; úgy látszik, — e’ föllobbanással mindenki 
könnyitni akart keblén,’s jóssejtelemmel birt a’ dolgok iránt, 
—  mit azonban kiki bensőjében eltagadni törekedett. Kossuth 
fagylaló sötéten foglaltad helyét, mi a’ táblára nyomasztólag 
hatott, de kérdezősködni senki nem mert ’s a’ magában é r- 
zettekről ügyeimét elvonta volna, csakhogy reményekkel 
csalja meg a’ szorongó kebelt: mindenki Kossuth ajkáról le
sé a’baljóslatu igét— de halijukkal háborgatni mereven ko
morságát senki semkisérté meg.Az ülésben kerületi jegyző 
számolt az országgyűlésen eddig felvett, szőnyegen forgó ’s 
bevégzelt tárgyak felől.— Lassú zsibongás, általányos figyel- 
metlenséguralkodott e’számolás alatt,miglen egyszer a’ kar
zatok elkezdőnek mozogni’stöbben kifelé sietnek:— e’ moz
galom irányzatát csak akkor tudók, midőn egy stentori hang 
bekiáltá: „nemzetőrök, a’ ministerelnökhöz!“ —  Tódultak 
az ajtó felé,— azonban épen ekkor lépett be a’ministerelnök, 
— ’s intésére a’ mozgalom megszűnt. —  Ülés eloszlása előtt 
K é z s m á r k  k ö v e t e  á t n y u j t o t t K o s s u t h n a k  egy 
köszönő iratot,igen számos polgár által aláirottat, melly fel
olvastatván, Kossuth siri csenddel várt nyilatkozatában ezen 
megtiszteltetéstaz eszmék iránti rokonszenvnek tulajdonítván, 
alkalmat vön kimondani, miként e’ nemzet alig h a v é r  n é l 
kül  megyen az újabb korba át.Inté az illetőket,hogy a’ leira
tot; majd férfias határozottsággal fogadják. —  Az ülés elo
szolván,—  alant az utczán zászló alá gyülekezve látók a’nem- 
zetőrséget, mindnyája a’ főrendek, teremébe sietett, hogy ott

a’ leiratokat meghallhassa. Az ülés 12 órakor kezdetett meg 
tárnok elnöklete alatt, nádorunk ki 11 órától fogva az ország- 
házban tartózkodott, csak az i 6rai vegyes ülésre voltjöven-
dó. A teremnek minden iuga fegyveres nemzetőrséggel
volt telve, az utczán folyvást hullámzott a’ töm eg,__a’ fő
rendi tábla néhány üzenet fölött tanácskozott. Megjegyzendő, 
hogy a’ mai ülésben— e g y e t l e n  püs  pök,  vagy  a p á t
s e m j e l e n t  m e g . —  Midőn a’ nádor belépett_ a’ falak
rengettek a’ lelkesedés zajától. A’ leiratok olvastatának,_ _
kitörő zugás kisérvén sorait: mindenki elámuft e’ leirat tar
talma fölött, első pillanatkor tétovában volt, vájjon a’csel- 
szovók vakságán csodálkozzék é? vagy a’ bureaueratiának 
absolutisticus merényletén boszankodjék ? —  Batthyány tár
sai nevében is lemondását jelenté be— mire a’ n á d o r  fér
fias határzottsággal emelt szót, mindenre kérvén az illető
ket, hogy állásaikat a’ dolgok kil'ejléseig tartsák meg, —  
ígérvén részéről, hogy mindazt, mit kívánni fognak, kiesz- 
közleni törekszik,ön hivatalos állását a’sikertelenségtől füg
gesztvén föl. —  Ezután az alsó táblára vitetett a’ leirat, hol 
már az aláirt Zs e d é n y i neve fölzuditá, a’ kedélyeket: ol
vasás alatt az egész tábla majd zúgott,majd vad hahotában tört 
ki, melly borzalommal töltheté el az idegen szemlélőt. —  A’ 
kerületben K o s s u t h  kezdé meg a’ szót, beszéde elején —  
hideg szilárdsággal jelenté ki, miként hiszi, hogy minden 
becsületes magyar határozott véleményt képezett e’ leiratok 
iránt majd fokonként emelkedve hangjában kijelenté, hogy 
az úrbéri viszonyokat viszszahozhatlanul megszűntnek tekin
ti. —  A’ ininisterium megszorítására ezélzó resolutio ellen 
pedig a’l e g l á n g a l ó b b a n  kel t  ki,’s men n y d ö r g é s 
ig emel t  ha ng  g ol os t r  o ml  á azon búreaucratiát,melly 
ez által gúnyt űz a’ nemzetből, könnyelmű játékra veti a’ trónt, 
nem gondolván a’ polgárvér omlásával.— Megbotránykozá- 
sát jelenté ki a’ fölött,hogy midőn magyar minisztérium van, 
a’ felség holmi Lajos herczeg, holmi gr.Hardekkekst. indi- 
seret tanácsával él. Elkeseredéssel kell úgymond tapasztal
nia,—  hogy megbukott kanczellárok Apponyi, Jósika ésa- 
zon ember, ki a’ lélekvásárlás gyalázatos mesterségét iizlee’ 
honban’skinekneve kimondásával ajkait nem fertóztetheti be 
bírnak ügyeinkbe máig befolyással.Szóló a’nádor férfias nyi
latkozatának beváltását elvárja,’s ha csak legkissebbé nyir- 
báltatnék meg a’ királyi szó Apponyit— assecláival együtt 
hazaárulókként proscribáltatni akarja.—

A’lázas ingerültségben sokan kardjaikat ránták kilma- 
ga K o s s u th indulatteljesen odahagyáaz ülést. Utána B e r-  
n á t h szólalt föl, majd Ma d a r á s z  magunkat is vádolt, a- 
zon gyöngédségért, hogy az illy leiratokat eszközlő bureau- 
cratiát még testvérként befogadni akartuk.—  A’hűtlen taná
csosokat u.m.Zsedényi’stb.— e’ leirat létrehozásában com- 
prommitálván a’királyi szót,mint részvevőt —  büntettetni kí
vánta: a’miniszterium lemondását nem fogadá el mindaddig, 
mig helyébe más nem volna lépendő.— A’ törvény szentesí
tésre 24 óra alatt feleletet kívánt a’ nádortól. S z e n t k i r á 
ly i pedig az ide csatoltak értelmében mondáki a’ végzést, 
melly esti 6 órakor hitelesíttetett a’rendeknél, 7kor pedig a’ 
főrendek által. —  Délutáni 4 órakor temettük el Vasmegye 
kedvelt követét a’ derék S z a b ó  Miklóst,— az egész nemze
ti őrsereg kisértesirjáhoza’boldogultnakhamvait.Temetésu- 
tán népgyülés tartatott, hol hire futamodván annak, miként 
Zs e d é ny i Pozsonyban van, —  tüstint kutatására indultak 
fegyveresen,— és ha megtalálják,a’ nép dühét bajosan kerül
te volna el.— E’ gyűlés a’ reseriptum megégetését követeié: 
mi alkalmasint megtörténendik.— A’ leiratot Pestre főlovász- 
mester ur viszi— a’rendek határozatával együtt.— Mit hoz 
a’ jövő?— megmondani aligha tudja valaki. Go l u b  Vil.

K e g y . k ir. vá lasz , független felelős m agyar m i
nisztérium  alakítása iránt, ó  cs. ’s ap. kir. fels. legkegy. 
urunk nevében a’ fens.főhggel ’s Magyarország és hozzákap
csolt részek ’sa’t. karai ’s rdeivel tudatandó, Ócs. ’s k. fels.ak- 
kor, midőn az országosan öszszegyültkk.és rr. felírását f. hó 
16kán vette, ennek tartalmára nézve, mind legfőbb kir. tisz
tével, mind a’ kor igényeivel számot vetvén, azon atyai bizo— 
dalomnál fogva, mellyet hű nemzetének koronás fejdelméhe- 
zi ragaszkodásában ’s az ősi intézetek békés utoni kifejtése i- 
ránt nyilványitoltszándokában helyeztet, Ó fensége a’ cs.kir. 
örökös főhg ország n á d o r a  által értesítette az országosan 
egybegyült kk.és rrket:hogy miután most említett kedves öcs- 
cse, úgymint közakarattal megválasztott ’s általa megerősí
tett nádor és kir. helytartó, a’ törvények által teljes hatalom
mal fel ruházva az országot a’ hozzá kapcsolt részekkel egy
ütt, a’ korona egységének és a’ birodalom kapcsolatának 
épségben tartása mellett, Ó felségének országbóli távolléte 
alatt, a’ törvény és alkotvány ösvényén kormányozni, ó  fels. 
a’ hű kk. és rrnek egy a’ fenálló törvények értelmében függet
len, felelős minisztérium alkotása iránti kivánalát elfogadni. • 
kész legyen, egyszer’smind felhatalmazván ó fenségét, mi
szerint e’ végre teljesen alkalmas egyedeketjelöljön ki, egy
úttal pedig oda munkálkodjék,hogy ezek hatásköre iránt czél- 
szerü törvények, a’ kk. ésrr. által is helyesen kedveknek tar- 

' tott ama legszorosb kapocsnak kellő méltánylásával,melly a’
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pragmatica sanctió által egyesült ’s atyai gondoskodására 
egyformán jogosított örökös tartományai között létezik— ter
jesztessenek legfelsőbb jóváhagyása alá. Eképennyilványitott
legtisztább szándokának ösvényét tehát tovább is állhatatosan 
követvén, a’ független felelős magyar minisztérium alakítása 
iránt készült ’s f. hó 23kán kelt felírásukkal kir. jóváhagyása 
alá bocsátott törvényczikkre nézve azt rendelte az országosan 
egybegyült karok és rdeknek — annak külön szakaszait illető
leg —  kegyesen válaszoltalni: miszerint az első szakasz,e’ 
szavakkal: „Ó felségének a’ királynak személye szent és sért
hetetlen“ — fejeztessék be, úgy mint mellynek csak első ré
sze tartozik jelen törvény köréhez, melly Ó felségének az or
szággyűlés iránti jogaira nem terjeszkedhetik. A’ 2dik sza
kaszt aként kívánja szerkeszíetni: „Ó felségének az ország- 
bóli távollétében a’ mostani nádor ’s kir. helytartó főiig Ist
ván az országban és ahoz kapcsolt részekben ’stb.‘c-—Az5ik 
szakaszhoz pedig, melly szerint a’ minisztérium székhelyeBu- 
da-Pest, azt kívánja világosan tétetni: miszerint Ó felsége, ta
nácskozás végett,a’ miniszterek akármellyikét,bármikor ma
ga elibe hívni magának fentartja.— Mi a’ 3dik, 6dik és 7dik 
szakaszokat illeti, mellyek egymássali szoros öszszefüggés- 
ben állanak: legfőbb kir. tisztével járó kötelességei s iejdel- 
mi jusainak, és az álladalom épségének fentartása, úgy szinte 
a’ rögtönzés veszélyes következéseinek mellőzese végett,ke
gyesen figyelmezteti az országos kk. és rrket: hogy azon tár
gyak, mellyek,— az eddig kezelt egyéb közigazgatásiakonki- 
Vq1s__jelenleg a’ magy.kir.udv. kanczellária köréhez tartoz
nak, háromfélék legyenek.Az első rendüekugyanis azok,mel
lyek az egyházi és világi méltóságok, érsekek, püspökök és 
egyéb főpapok,úgy az ország zászlósai kinevezését’s a’ kirá
lyi adományozásokat illetik. Ezek iránt Ó felségének kegy.el- 
határozása abban pontosul, hogy az illető miniszternek elő
terjesztésére ’s illetőleg meghallgatásával, e’ kinevezések’s 
adományozások továbbá is mindenkor egyenesen a’ koronás 
fejedelmet illessék, azonban királyi elhatározása az illető mi
niszter által irassék alá. A’másik renubeli tárgyak a’kegyel- 
mezés jogának gyakorlására,a’ nemességnek, czimek és ren
deknek adására (mikre nézve az illető minisztereknek fenma- 
rad előterjesztéseket tenni)továbbáaz itten tartózkodó hon
fiaknak magánjogi törvényes viszonyaikra, és a’ magyar ud
vari kanczelláriát, mint törvényes hitelességű helyet illető 
mindennemű tárgyalásokra vonatkoznak; mellyek iránt u - 
gyanezt,— figyelmeztetve az 1687ki 8ik törv.czikkre,— ma
ga törvényes hatóságában tovább is megtartani kívánja. A’ 
3ik rendbelieket, a’ magán-perlekedésekben formák hiánya 
miatt kívánt orvoslatok ’s a’ viszszahelyeztetési perek képe
zik; mellyekre nézve azt, a’ legközelebb országgyűlésen je 
len törvényjavaslat I7ik szakasza értelmében teendő további 
törvényes rendelkezésig, szinte a’ mostani gyakorlatban ha
gyatni kivánja.A’ királyi kincstár tekintetében végre, a’ kirá
lyi udvar fentartására szükséges, ’s az öszszes álladalmi költ
ségeknek, mellyek az egész birodalom, tehát Magyarország és 
az ahoz tartozó részek érdekében is tétetnek, Magyarorszá
got illető arányos részének födozése iránt Ó felsége a’ kk. és 
rrnek nyilványittatni rendeltefiiogyaz e’ végreMagyarország- 
ból jelenleg befolyt, ’s kellőleg kimutatandó jövedelmek a’bi- 
rodalom középponti pénztárába továbbá is beszolgáltassanak, 
ezeknek minden fölebb emelése ellenben org.gyülési egyez
kedéstárgya legyen;minden vám és pénznemi ’s kereskedel
mi intézkedések pedig az illető német örökös tartományi köz
igazgatósági organumokkali kölcsönös értekezés utján tör
ténjenek.— Mikhez képest e’ szakaszok újabban szerkeszten- 
dők lesznek. —  A’ 12ik szakasznak f) alatti pontja a’ feneb- 
biek szerint lévén módosítandó, a’ honvédelmi minisztérium
ra nézve kegyesen megjegyeztetni rendelte Ó f e l s é g e ,  
hogy e’ minisztérium hatáskörének, mindenek előtt az or
szágosan egybegyült karok és rendek által is kedveltnek 
tartott amalegszorosb kapocsnak kellő méltánylásától, melly 
a’ pragmatica sanctió által egyesült örökös tartományok közt 
létezik,— különösen pedig ő felségének, mind a’ pragma
tica sanctió fentartására, mind a’ fegyveres seregnek tör
vényszerű alkalmazása ’s a’ katonai hivatalokrai nevezésekre 
vonatkozó jusától —  mellyet ő felsége magának tovább is 
fentart,—• kell szükségképen föltételezve lennie, úgy mint, 
mellyekhez őfelsége nemcsak jusainak szentségénél fogva, 
hanem kedvelt Magyarországa’s annak részei bátorságára,’s 
boldogitására törekvő atyai szándékához képest is, királyi 
tiszte ’s kötelessége szerint állandóan ragaszkodik. A’ 14 dik 
§hoz teendő ,,a’ nádor jóváhagyása mellett“ .—  A’ i 8dik §. 
aként fejezendő be: „az illető minister előterjesztésére ő 
fels. által neveztetnek ki.“ A’ 35ik§. végezetre aképen mó
dosítandó: hogy a’ ministerium tagjainak hivatalbeli fizetése
it, a’ törvényhozás további rendelkezéséig, a’ fens, főbg ná
dor ’s kir. helytartó javaslatára, ő felsége halározandja meg; 
a’ törvény egyéb szakaszaira semmi észrevétel nem forog
ván fen.Egyébiránt’sat.KeltBécsbenböjtmáshóiSkán 1848. 
Zsedényi Eduárd. m. k.

Határozata az országosan egybegyült kk. ésrr.- 
nek, d  f. évi mar tins 28ik napján á ’ felelős magyar mi

nisterium tárgyában leérkezett k. kir. válasz iránt. A’ 
kk. és rr. ő felségének koronás királyunknak azon királyi sza
vát,minélfogva egyfelelős független magyar ministerium ala
kításában megegyezett, szentnek, és sérthetlennek tekintvén, 
mindazt, mi ezen királyi szót bár mi részben meghiúsíthat
ná, a’ nemzet és trón irányában, ugyanazon bureaucratia 
maradványai által, melly az ausztriai ház uralkodása alatt e- 
gyesült népek jövendőjét koczkára tette, vakmerőén űzött já
téknál egyébnek nem tekinthetik; vakmerőnek a’ kifejezés 
teljes értelme szerint, mert a’ királyi adott szó szentsége két
ségbe nem hozathatik a’ nélkül, hogy a’ bit maga is a’ király 
iránt csorbát ne szenvedjen. Mindazáltal bízván ő főhgségé- 
nek a nádornak szilád elhatározott kijelentésében; miszerint 
ő felségénél eszközleni Ígérte, hogy a’ felelős mintsterium 
iránti törvény aként hagyassék helyben, mint azt megalkotni 
a’ nemzet megnyugtatására szükséges , és a’ kérdésnek e- 
kénti megoldásához tulajdon állását kötötte: bízván továbbá, 
hogy a’ királyi akaraton győzelmet nem veendnek olly e- 
gyedek, kiknek az ország sorsa fölött intézkedni sem jogát 
sem hivatását el nem ismerik, a ’ nádor kir. helytartó által ön
ként nemes lélekkel ajánlott közbenjárásnak sikerét a’ lehető 
legrövidebb idő alatt elvárják azon elszánt indulattal, mellyet 
a’ haza felelt lebegő terhes pillanatok igényelnek.

Kegy. kir. válasz, a’ közösteherviselés, az úrbéri 
’s azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban 
volt szóig álatok, dézma és pénzbeli fizetések és d  papi 
tized megszüntetése tárgyában. (3 cs. és ap.kir. Fels.Ieg- 
kegyelmesb urunk nevében a’ fens. Főbggel ’s Magyarország 

, és hozzákapcsolt részek Karai és Rendéivel kegyesen tuda
tandó. Ó cs. kir. Fels.— ki biv népeinek ’s jelesül kedves Ma
gyarországa ’s ahoz tartozó részek boldogságának minél ha- 
tályosb előmozdításában ’s a’jelen idő által e’ végre igényelt 
eszközök aképeni megválasztásában leli legfőbb kir. tisztének 
legszentebb feladatát, hogy a’múlt korból eredt ’s magával a’ 
jól érlelt nemzetiséggel is szorosan öszszefüzött lényeges ér
dekeknek^ újabb idők szültékszükségekkeli kiegyenlítésében 
gondosan mellőztessék mind az,mi a’ hozandó törvények ál
tal megállapítandó elveknek békés utoni kifejlődését gátolva, 
olly következéseket vonhatna maga után,mellyek a’ legjobb 
szándoku irányt ’s annak elérésére szánt áldozatokat is az 
egész honnal együtt veszélyeztethetnék,— e’ nyiltszivüszán
dokának ’s annyiszor tanúsított atyai szemetének Öntudatá
ban helyzeti bizodalommal, azon törv.czikkekre nézve,mely- 
lyeket kedvelt Magyarországa’s ahoz kapcsolt részek orszá
gosan öszszegyült Rendei f. észt. böjtmáshó 19ről kir. jóvá
hagyása alá terjesztettek, válaszképen azt kívánta azoknak e- 
zennel nyilványittatni; hogy a’ közös teherviselésről javasolt 
törvényczikketáltalában kegyelmesen helybenhagyja.-valamint 
azonban e’ törvény tökéletességére leginkább azon kímélet 
szolgál, mellyel annak foganatba vétele az ott kimondott ha
táridőtől van feltételezve; úgy az úrbéri tartozásokrul szóló 
törvényezikk ama főelvét: hogy ezek ’s az urbért pótló szer
ződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok, dézma 
és pénzbeli fizetések kármentesítés mellett szüntessenek meg, 
szinte kegyelmesen jóváhagyni méltóztatott ugyan, minekutá
na azonban az urbériszolgálatok azonnali megszüntetésével 
épen azon osztály, melly ritka nagylelkűséggel olly tetemes 
áldozatokat hoz, erejéből rögtön kivetkeztetnék ’s ez által egy 
részben a ’mezei gazdálkodás csökkentésével ’s a’ kereske
dés, ipar és nemzeti gaszdászat kárával, sőt éhínség előidéz— 
hetésével is az egész hon súlyos veszélybe ejtetnék, az orszá
gos Karok és Rendek azon káros következések eltávolítására 
vezető eszközökről gondoskodván, e’ tekintetből az érintett 
törvényjavaslatot bővebb tanácskozásba vegyék’s egyszers
mind a’ kármentesítésre nézve tervezett törvényezikket szinte 
újabb tárgyalás alá bocsássák,— ő Felségének ebbeli figyel
meztetését pedig,— melly egyedül a’ haza boldogitására, a’ 
különféle érdekek méltányos kiegyenlítésére és minden nép
osztály megnyugtatására'irányzottállandó igyekezetének e- 
redvénye,'— azon atyai gondoskodásának újabb zálogaként 
tekintsék, mellyel ő Felsége a’ papi tizedről javaslatba ho
zott törvényezikket is, az alsóbb rendű papságnak nyújtandó 
kármentesítést illetőleg, szinte fenebbi legfelsőbb figyelmez
tetésére hivatkozva, —  kegyelmesen helybenhagyni méltóz- 
latott. Egyébiránt ’sat. Kelt Bécsben,böjtmáshó 28án 1848. 
Zsedényi Eduard, m.k.

Határozata az országosan egybegyült kk. és rrnek 
df . e .  mart. 28káinkelt k.k.  válasz tárgyában. A’ kk. 
és rr. az úrbéri és ezt pótló szerződések alapján eddig gya
korlatban volt szolgálatokat, dézmát és pénzbeli fizetéseket 
olly viszonyoknak tekintvén, mellyek a’ fejdelmi jogokat leg
kisebb részben sem érdeklik, hanem egyedül és kizárólag a’ 
földesurak viszonyait voltjobbágyaik irányában. — Miután f. 
h ó l9 rő l kell alázatos felírás mellett fölterjesztelt törvényja
vaslat által az úrbéri viszonyok megszüntetését az ország rdei 
tisztán, határozottan és egyhangúlag kimondották, ezen el
határozásnak sikeréi sem elhalasztani,sem attól bármi részben 
elállani a’ kk. és rr. semmi szin alatt és semmi tekintetnél fog
va legkevésbbé sem szándékoznak.— A’ kk.ésrr. ennélfogva

sem bővebb,sem újabb tanácskozásnak sem helyét,sem szük- 
ségél nem látják; sőt mivel a’ fen említett törvényjavaslatot 
szintúgy, valamint azt, melly a’ közös teherviselés iránt föl
terjesztetett,a’ k. kir. válasz által teljesen helybenhagyottnak 
tekintik, annak semminemű változtatásába vagy foganatosí
tásának felfüggesztésébe belé nem egyeznek.

P o z s o n y  mart. 30án A’ reseriptumokat tegnap csak
ugyan szabad ég alatt egész ünnepélyességgel megégették. 
Mai ülésben komolyan roszaltatott a’ nemzetőrségnéhánytag- 
jainak azon te tte , hogy egyes kormányférfiut üldözőbe 
vőne k,’s mi altaa’lak sérthetlenségén csorbát ütött. S z é c h e 
nyi  gróf inté esküjére a’ nemzeti őrsereget. Az ezen egy
szerű felszólalásból eredt keserű vitát majd terjedelmesen fog
juk közleni. Itt küldöm a’ népképviseleti törvényjavaslatot, 
melly mai nap az alsó táblán keresztül ment.Némellyek az ál
talányos szavazási rendszert védelmezék— azonban az indít
vány most mellőzte’.elt, más nemzetnek hagyatván főn e’ rész
ben a’ kísérlet, —  kiknek példáján majd aztán okulhatunk.
—  Feltűnő a’kétnapi ülésben az is,hogy a’kk. és rr.-féle czí- 
mezgetés elmaradt’s helyette a’férfiasb „u r a im“  megszólí
tás hozatván tettleg be.— A’ követek napi diját T ó t h  Lő- 
rincz 3 pfrakivánta leszállittatni, azonban M a d a r á s z  és 
Kös s  u t h  igen jelesen megvédték az 5 pfot, mert amaz 
szerint a’ követség nem urfiak számára alkotlatik, — és a’ 
nemzet méltósága nem engedheti meg, hogy törvényhozója 
az első szükségekkel küzködjék.-imez pedig még az 5 pftot is 
igen mérsékeltnek leié,—  ’s méltán, miután az csak magá
nyos ember szükségei födözésére van calculálva. Nem is tud
juk,mire való volt szűkmarkúságot praedicálni e’ helyütt: vaj
ha olly financiális ereje volna a’ nemzetnek, hogy képviselő
it minden mellékjövedelem keresésétől mentté tehetné !—A’ 
ministerek egy része Bécsbe hivatott föl; mit hoznak onnan?
—  isten a’ megmondhatója!

Bécs bennünket most folyton lélekzésben tart, a’ bure
aucratia, végromlásátmégnem érte meg, folyvást emelgeti 
gyalázatos fejét, míg tökéletesen le nem üttetik. Országgyű
lésünk végéről bizonyost nem irhatok: alkalmasint váratla
nabb leendaz, mint sokan gondolnák; —  egyszer csak fölke
rekedünk, és azt veszik észre,hogy Pesten vagyunk. —  Adja 
isten hogy minélelőbb’s pedig hihetőleg nem azért,hogy bo
rostyánokra nyugaszszuk fejünket. Mindenesetre a’ tett me
zeje nyílik meg: csak az kérdés:a’béke istenéé e’? vagy....... ?

G o l u b  Vilmos.
Mart. 31 ke éjén érkezett hozzánk köv. megnyug

tató hir. mellynek értelmében a független nemzetimi
niszter jelöltek tározóikat elvállalni készek:„Kedces ö- 
csém, fétis. föhg. nádor ur! A’független felelős magyar mi
nisztérium alakítása iránt készült ’s az országos kk. ésrr. által 
f. hó 23án kelt felírásukkal kir. jóváhagyásom alá bocsátott 
törvényczikkre nézve f.lió 2Sánkeltlegfelsőbb válaszom foly
tán kir. jóváhagyásomat atyai szándékom újabb bizonyságául 
az országosan egybegyült kk. és rrnek azon határozott kije
lentéssel kívánom tudtokra adatni: miként a’felterjesztett tör
vényezikk lső §a érintett válaszom értelmében e’ szavakkal: 
„szent és sérthetetlen“ végeztessék; a’ 2ik §. pedig igy fe
jeztessék be: ,,’s ez esetben a’ mostani nádor cs. k. főhg Ist
vánnak személye hasonlóképen sérthetetlen;“ a’ 3ik §t ille
tőleg, az érsekek, püspökök, prépostok ’s apátoknak az ille
tő magyar miniszter ellenjegyzései melletti kinevezését átru- 
házhatlan ap. kir. hatóságomhoz számítom ’s azt, valamint az 
ország zászlósainak kinevezését, a’ kegyelmezés jogának gya
korlását, a’ nemesség, czimek és rendek osztását is, mindig 
az illető magyar felelős miniszter ellenjegyzése mellett, egye
nesen magamnak fentartom. Ennek folytában tehát a’ 1 Sdík 
szakasz után külön szakaszban kimondandó lesz: hogy a’ fen- 
emlitelt ’s egyenesen magamnak fentartott tárgyakat a’ sze
mélyem mellé rendeltfelelős miniszter a’ mellette levő álla
dalmi tanácsnokokkal és személyzettel fogja kezelni. A’ 6dik 
§ t illetőleg pedig arra kívánom a’hű kk és rrket felszólittatni: 
hogy addig is, migazon közálladalmiköltségek aránya iránt, 
mellyek az öszszesbirodalmatközösen érdeklik,kölcsönös ér
tekezés után a’jövő törvényhozás kir. megegyezésemmel in
tézkednék, kir. udv. fentartásához’s a’közös diplomatához és 
a’ magyar hadsereghez megkivántató különféle katonai testü
letek ellátására szükséges költségekről jövendő beszámítás i-  
ránt jóváhagyásom mellett, ideigl. rendelkezés tétessék,—  
Végre a’honvédelmi minisztériumot illetőleg.-valamint a’lion- 
védelmiszerkezet’s a’kör nyülállások szükségéhez képesti ha
di ajánlatok körüli rendelkezést a’ törvényhozás köréhez, a’ 
rendes katonaságnak az országbanielhelyzését ’s békeidejé
ben! alkalmazását pedig a’ kir. helytartónak, a’ felelős magyar 
minisztérium utján gyakorlandó kormányzatához tartozónak 
elismérem; úgy viszont a’ bükk. ésrrknek kir. házamhoz’s a’ 
pragm.sanctióval szentesített birodalmi kapocshoz hű ragasz
kodásuktól bizton várom: miként önként átlátandják, hogy a’ 
magyar hadseregnek az orsz.határin kívüli alkalmazása,nem
különben a’katonai hivatalokrai kinevezések, a’szükséges bi
rodalmi Öszhangzás végett egyenesen csak legfelsőbb kir. 
elhatározásomtól függhetnek, ezen esetekbeni ellenjegyzés
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tehát a’ folyvást kir. személyem körül leendő miniszterre le
szen bízandó. ’S ezek azon észrevételek, mellyekhez a’ felter
jesztett törvényczikket alkalmaztatni kívánom. Bécs,m art.3l. 
1848. F e r d i n a n d  s. k.

Törvényjavaslat az országgyűlési követeknek 
népképviseletálapjáni választásáról.A’ jelen év folyama 
alatt a’ t. törvényczikk értelmében Pesten tartandó leg
közelebb országgyűlésre küldendő követeknek népképviselet 
alapján választására nézve ídeiglen következők rendeltet
nek: l.S.Politikai jogélvezetet azoktól,kik annak eddig gya
korlatában voltak, elvenni a’jelen osszággyúlés hivatásának 
nem érezhetvén, mindazok, kik a’ megyékben és szabad ke
rületekben az országgyűlési követek választásában eddigsza- 
vazattal bírtak, e’ jog gyakorlatában ezennel meghagyatnak. 
Ezeken kívül 2 .§ . Az országnak ’s kapcsolt részeknek mind 
benszületett, vagy honosított, legalább 20 éves és sem atyai, 
semgyámi,sem gazdai hatalom alatt nem levő lakosai, a’ 
nőket kivéve, törvényesen beveti valláskülönbség nélkül, vá
lasztók. a) Kik sz. k. városokban, vagy rendezett tanácscsal 
ellátott községekben 300 e. ft. értékű házat vagy földet,egyéb 
községekben pedigeddigiurbériértelemben vettnegyedtelket, 
vagy ezzel hasonló kiterjedésű birtokot,kizáró tulajdonul,vagy 
hitveseikkel’s illetőleg kiskorú gyermekeikkel közösen bírnak,
b) Kik mint kézművesek, kereskedők, gyárosak telepedve 
vannak, hatulajdon műhellyel, vagy kereskedési teleppel,vagy 
gyárral bírnak ’s ha kézművesek,folyton legalább egy segéd
del dolgoznak, c) Kik, habár a’ fenebbi osztályokba nem esnek 
is, 100 e. ft. évenkénti állandó’s biztos jövedelmet kimutatni 
képesek;d)Tudorok,sebészek,gyógysz.ügyv.,mérnökök,aca- 
demiai művészek, tanárok, a’ magyar tudós társaság tagjai, 
ha Pesten 100 ít,más egyéb helyeken 50 ft évi lakbértüzet- 
nek. e) Kik eddig városi polgárok voltak, ha a’fenebbi pon
tokban leirt képességgel nem bírnak is. f) Jövedelműkre va
ló tekintet nélkül a’lelkészek, községi jegyzők ésiskolatanitók. 
—  3. §. Választható mind az, kiválasztó, ha életének 24 évét 
betöltötte, ’s a’ törvény azon rendeletének, miszerint törv. 
hozási nyelv egyedül a’ magyar, megfelelni képes.— 4. §. 
Az országnak követküldés végett választókerületekre felosz
tása, a’ megyék, kerületekés sz. kir. városok törvényhatósági 
területére és önállására nézve semmi változtatást nem okoz.—
5. S. Fog pedig állani a’ képviselőház, Erdélyt ide nem értve 
378  követből, kikmindnyájan egyenlő szavazattal birandnak, 
’s úgy a’ népszám, mint területi ’s közgazdászati tekintetek 
alapjáratén aránylagosfelosztással következőleg választatnak:

A) Egyes községek által küldendő követek:Ó-Arad küld 
1 köv. Besztercze-bánya a’ hozzátartozó bányász-telepek
kel 1, Buda 2 ,P est5 , Debreczen 3, Eszék 1, Esztergám,az 
érseki és Sz. György és Sz. Tamás városokkal 1, Fejérvár 1, 
Győr város 1, K assal, Komárom város l,Körmöcz l,Pécs
1, Pozsony, Pozsony-váraljával 2, Selmecz, Bélabányával 1, 
Sopronyváros 1, Szabadka 2. Szatmár-Németi 1, Szeged 2, 
Temesvár 1 ,Újvidék l,Zom bor 1 ,Bajalstvánmegyével 1,N. 
Becskerek 1, Békés város 1, Jászberény l ,  Böszörmény l ,  
Békés-Csaba 1, Csongrád város 1, Czégléd 1, Eger 1,Fél
egyháza l ,  Gyöngyös 1, Gyula 1. Halas 1 ,Kecskemét 2 ,N .-  
Kikinda 1, N.-Kőrös 1, Makó 1, Vliskolcz 2, Nyíregyháza 1, 
Pápa 1, Szarvas 1, Szentes 1, N. Várad, Várad-Olaszival 1,
H.M.Vásárhely 1, Versecz l , Zent a l .
f? B) Megyék, szab. kerületek és városok vidékeiből ala
kított választó kerületek, mellyek követeinek választásában a- 
zon városok részt nem vesznek, mellyek saját követküldési 
joggal vannak fenebb felruházva: Mosony megye választó ke
rülete küld 2, Győr megyei 3, Komárom megyei 4, Fejér me
gyei 5, Tolna megyei 6, Baranya megyei 7, Somogy megyei 
8, Veszprém megye, Pápát kivéve 6, Zala megye, hol egyik 
választó kerület főhelye Kanizsa,9, Vas megye, Kőszeg sz. k. 
várossal együttkiild 10, egyik választó kerület főhelye Kő
szeg sz. k. város, másiké Szombathely, mellyekhez a’ megye 
annyi népességű vidéket csatol, mennyi a’ 9 követséghez ké
pest egy követ-választásra megkivántatik. Soprony megye, 
Kis-Marton és Rusztsz. kir. városokkal együtt küld 6, egyik 
választó kerület főhelye Kis-Marton, másiké Ruszt, mellyek
hez a’ megyéből aránylagosnépességű vidék csatlandó. Po
zsony megye, N. Szombat, Sz. György, Bazin és Modor k. vá
rosokkal küld 8, egyik választó kerület főhelye N. Szombat, 
másik választó kerület főhelye sz.György,melly választó kerüle
tekhez, a’ megyéből aránylagos népességű vidékek csatolan
dók. Nyitram. Szakolcza k. várossal küld 11, Trencsénym. 
Trencsény k. várossal, mint egyik választó kerület főhelyével 
küld8, Árvám, küld 2. Liptó m. küld 2, Turócz megye küld
2, Zólyom megye,Breznóbánya, Libetbánya, ZólyomésKor- 
pona királyi városokkal küld 3, egyik választó kerület főhelye 
Breznóbánya, melly kerülethez Libetbánya, másiké Korpona, 
mellyhez Zólyom k. város is csatlandó,a’követszámhoz arány
zandó népességű megyei vidékekkel. Bars megye,Uj-Bánya 
k. várossal együtt küld 3, egyik választó kerület főhelye Uj- 
Bánya. Esztergám megye küld 2, Hont megye, Bakabányá
val együtt küld 3, Nógrád megye küld 6, Pest megye,a’keb- 
lébeni k. városokat és saját követküldésre jogosított kecské

mét, inagykórösi, és czeglédi községeket ide nem értve, küld 
10 ,Bács megye, a’ keblébeni k. városok ’s Baja és Zenta ki
vételével küld 10, Verőcze megje küld 4, Szerém m egje3 , 
Pozsega megye, Pozsegasz. k. várossal, mint egjik választó 
kerületi főhellyel küld 2, Heves megye, Egert és Gyöngyöst 
ide nem értve 8, Borsod megye, Miskolcz nélkül 6, Gomör- 
megye 6, Szepes megye, Lőcse esKézsmáik sz. k. városokkal, 
mint választó kerületi főhelyekkel ’s a’ szepesi XVI. városke
rülettel együtt küld 6, Sáros megye, Eperjes, Bártta, Szeben 
sz. kir. városokkal, mint választó kerületi főhelyekkel együtt 
küld 6, Torna megye 2 ,Abauj megye 5 ,Zemplén S,Ung 4,Be- 
reg 4,Krassó 6,Temes megye, Temesvárt és Verseczel kivé
ve 8, Torontál megye, N. Becskereket ésN. Kikindát kivéve, 
küld 9, Csanád megye, Makót kivéve 2, Csongrád megye,II. 
M. Vásárhelyt, Szentest és Csongrád várost kivéve,küld 2, Bé
késmegye Gyulát,Csabái, Szarvast és Békés v. kivéve küld 2, 
Mármaros m. 6, Bihar megye, N.Váradot és Várad-Olaszitki- 
véve, küld 12, Szatmár megye,Szatmár v. kivéveN.Bánya vá
rossal, mint választókerületi főhellyel, Szabolcs Nyíregyhá
zát kivéve6,Ügocsa2, Arad 6,Krasznam.ésZilah v.mint egyik 
választókerületi főhely, küld 2, Közép-Szolnok megye 3, Za- 
ránd 2, Kővár -vidéke 2, Jász-kun-kerületek, Jász-Berényt, 
Halast és Félegyházát kivéve 4 ,Hajdú-kerület,Böszörményen 
kívül 2, Tengermeilék, u. m. Fiume, Bnccari és Winodoli ke
rületek,mindenik kerület lkövetet,öszszesen 3, Horvátország 
l6 ,horvát határőrvidék,u.m.likkai, ottocsáni, ogulini,szlui- 
ni, iső báni, 2 ikbáni,varasd-körösi’s varasd-sz.györgyiez- 
redek, mindenik ezredküld i;oszszesen 8, szerémi végvidék,
u.m. gradiskai,bródiés pétervári ezredik, mindenik l köve
tet, öszszesen 3, Csajkásokkerülete küld l ,  bánsági végvidék, 
u.m. német-bánsági, oláh-bánsági és illyr-bánsági ezredek, 
mindenik 1 követet, öszszesen 3. Öszszesen 377  követ.

Erdély, ha csatlakozni akar,küld a’ t. törvényczikk sze
rint, keblében felosztott 66  követet. 6. §. Minden egy követ
választás végett egy külön választókerületnek kell alakíttat
n i , ’s mindegyik választókerület csak egy országgyűlési kö
vetet választ.— 7. §. Minden megyének a’ jelen törvény kir. 
szentesítése után legfölebb 20 nap alatt tartandó közgyűlé
sében: a) A’ megyének választókerületekre az 5. §ban meg
határozott követszám szerinti felosztása, ’s e’ kerületeknek 
az 5. §ban foglaltakon kívül kijelelendő főhelyei, a’ kisgyü- 
lés, vagy a’hol ez tartatni nem szokott, alispánilag öszszehi- 
vandó küldöttség által előleg készítendő terv nyomán, a né
pesség számára ’s illetőleg a’ lakásuk helyén kívül szava
zandó választók könnyebbségére való tekintettel inegálla- 
pittatnak. b) A’ jelentörvény rendeletéinek végbehajlására’s 
általában a’ választási ügynek minden ágazatiban kezelésére 
’s vezérlésére egyik alispán elnöklése alatt egy több tagból 
álló, ’s a’ belügyek miniszterével közvetlen érintkezésbe lé
pendő középponti választvány választatikolly módon, hogy 
abban a’ megyének különválasztó kerületei mind képvisel
ve legyenek, ’s kellő arányban a’ községek előljáróji is részt 
vegyenek.— 8. §. A’ 7ik §. a) és b) pontjai szerint a’ vá
lasztó kerületek ’s a’ középponti választvány alakítására néz
ve teljesitendőket a’ szabad kerületekben szinte a’ közgyű
lés, szabad kir. városokban,’s az 5. § . A) pontja szerint or
szággyűlési szavazattal felruházott egyéb községekben pe
dig a’ bel- és kültanács közös ülésükben teljesítendik.— 9. 
§. Középponti választványt azon megyékben, szabad kerüle
tekben’s városokban is kell alakítani, mellyek csak egy or
szággyűlési követet választanának. —  10. § . A’ 7. és 8dik 
§ § . értelmében hozandó határozatok a’belügyek miniszteré
nek haladék nélkül megküldetnek. —  l l . § .  A’ középponti 
választvány tagjai a’ köv. hitet teszik le: ÉnN. N. esküszöm 
’stb. hogy mindazt, mit az országgyűlési követ (vagy köve
tek) választására nézveaz országtörvénye szerint kiküldeté
semhez képest teljesíteni tisztemhez tartozandik, híven, rész
rehajlás nélkül, lelkiisméretesen teljesitendem. Isten engem 
’stb.— 12. §. A’ középponti választvány kiküldetése után 
legföljebb egy hét alatt Öszszeülvén : a) A’ vezérlése alá 
tartozó mindegyik választókerületre nézve a’ választók ösz- 
szeirására 3 tagból álló küldöttséget nevez, b) Meghatároz
za a’ napot, mellyen a’ választók öszszeirásaa’ kerületenkint 
e’ végett kijelelendő helyen kezdetét veendi,’s a’ kezdő nap 
beszámításával 14 egymásután következő napon félbensza- 
kaszlás nélkül folytattatni fog. 13. §. Az előző §. b) pontjá
ban említett határnap , a’ központi választvány általi kitűzé
sétől számítva 21 napnál rövidebb, 30nál hoszszabb nem le
het ’s körlevelek, az egyháziszószékbőli hirdetések, a’ hir— 
detvényeknekhelységenkint nyilványos helyekeni kifüggesz
tése ’s m ásé’ részben szokásban levő módok használása mel
lett lehető legnagyobb nyilványossággal,haladéknélkülköz- 
tudomásra bocsátandó.— 14. §. A’ választók öszszeirására 
kinevezett küldöttségek a’ kijelölt helyeken a’ 12. § .b )pon t- 
jában említett 14 nap lefolyása alatt naponként ülést tartanak 
’s a’ bejegyeztetés végett magokat jelentő választókat, a’mi- 
niszterium áltálé’ végett a’ középponti választványnak idejé
ben megküldendő táblás jegyzékekbe bejegyzik.— 15.§. Az 
öszszeiró választványnak az eddigi megyei választók, ’s ille

tőleg városi polgárok lajstromai, az adóbeli rovásos Öszsze- 
irások ’s más hasonló adatok használásul átadatván, képes
ségüket a’ bejegyzés végett jelentkezők, mennyiben az ösz
szeiró választvány arról a’ kezeinél levő adatokból meg nem 
győződnék, igazolni tartoznak.— 16. §.Az öszszeiró küldött
ség a’ választónak, kit bejegyez, eztszóval is kijelentvén, a’ 
bejegyzett választók neve után az igazolásul szolgált adato
kat, az öszszeirási jegyzéknek e’végett nyitandó külön rova
tába sommás kivonatban bevezeti, egyszersmind pedig azok
ról is külön névjegyzéket készít, kik bejegyeztetésük végett 
magokat előtte jelentették, de attól általa elmozdittatlak.—  
17. §. Az öszszeiró küldöttségek az öszszeirást 3 egyenlő 
példányban vezetik ’s aláírásaikkal ellátva a’ 12. §. b) pont
jában említett 14 nap elteltével a’ középponti választvány
nak haladék nélkül beadják.— 18. §. Az öszszeiró választ- 
ványok által beadandó öszszeirások egyik példánya,a’ közép
ponti választvány által meghatározandó ’s előre közhírré te
endő nyilványos helyen mindenki általi megtekinthetés végett 
több napon át kifog tétetni.— 19. §. Az, ki az öszszeiró vá- 
laszlvány által a’ bejegyzéstől elmozdittatott, valamint az is, 
ki másnak bejegyzése ellen észrevételt tenni kíván, az öszsze- 
irásnak e’ tekintetbeni megigazitásaérta’középponti választ- 
ványhoz folyamodhatik.— 20. §. Az, kibejegyeztetés végett 
magát az öszszeiró választványok egyike előtt sem jelentet
te, e’ végett többé a’ középponti választványhoz nemjárulhat. 
— 21. §• A’ középponti választvány a’ választók öszszeirásá- 
nak bevégzése után legfölebb egy hét alatt öszszeülvén: a) Az 
illető küldöttségek állal beadott öszszeirásokat, és b )a ’ 14. 
§. értelmében benyújtott folyamodásokat megvizsgálja, c) 
Azok jegyzékét, kiket a’ beadott folyamodások folytában az 
öszszeirásból kihagyandóknak, vagy ahoz adandóknak hatá
roz, a’ beadott öszszeirás mindegyik példányához az elnöknek 
és jegyzőnek aláírásával hozzácsatolja. d)Az öszszeirásoknak 
minden beadott folyamodások tárgyalása melletti tökéletes 
kiigazításáig üléseit naponként folytatja.— Ezek megtörténte 
után e) Az eképen megigazított öszszeirásokból egy példányt 
a’ választásnál használásul megtartván, egyet a’ hatóság le
véltárába tesz be, egyet a’ belügyek miniszterének, ülései 
megkezdésétől számítvalegfelebb 14 nap alatt,beküld.— 22. 
§. A’ középponti választvány minden tanácskozásiról a’je 
lenlevők neveinek pontos följegyzése mellett a’ kebléből 
választandó jegyző által rendes jegyzőkönyvet vezettet, ’s an
nak egy példányát a’ levéltárbatevén,másikat a’belügyekmi- 
nisterének időszakonként felküldi.— 23. §. A’középponti vá
lasztványnak, valamint az Öszszeiró küldöttségeknek is, üléseik 
nyilványosak.— 24. §. Az országgyűlési követválasztás ha
tárnapja iránt a’ középponti választványok utján a’ miniszté
rium akkint intézkedik, hogy a) bekövetkezése előtt 15 nap
pal az illető törvényhatóságban közhírré tétethessék’s b) az 
országgyűlés megnyitását legalább 4 héttel megelőzze.— 25. 
§. A’választás határnapja kitüzetvén, a’ központi választvány 
elnöke azt a’ 13. §ban említett módon, lehető legnagyobb 
nyilványossággal, haladék nélkül közhírré téteti ’s a’ közép
ponti választványt azonnal Öszszehija.— 26. §. A’ középponti 
választvány minden választó kerületre a’ választás vezérlé
séül egy elnököt ’s jegyzőt, és szükség esetére helyetteseket 
is választ.— 27. §. A’ megválasztott elnök a’ választásra kitű
zött napon az illető kerület főhelyén a’ választók gyülekezetét 
a’ központi választvány által meghatározandó ’s előre szinte 
közhírré teendő órában megnyitván, bármelly választónak jo 
ga van az országgyűlési követségre egy egyedet ajánlani.—  
28. §. Választásnál szavazati joggal csak azok bírnak, kika’ 
választóknak a’ fenebbiek szerint kerületenkint készítendő 
öszszeirásában foglaltatnak ’s csak azon kerületben bírnak 
szavazati joggal, mellybenöszszeirva vannak.— 28. Az ösz- 
szeirásban foglaltak közül a’ választásijog senkitől meg nem 
tagadtathatik.— 30. §. Ha a’ választók megnyitott gyüleke
zetében az országgyűlési követségre csak egy egyed ajánlta- 
tik ’s annak,vagy több ajánlott közül egynek megválasztásá
ban a’ választók közakarattal öszpontosulni látszanak, az el
nök az öszszegyültválasztókhoz azon kérdést intézendi: vájjon 
az általa megnevezendő illető egyednek megválasztásában 
közakarattal megnyugosznak é,vagy szavazni kívánnak? ’s ha 
10 választó szavazást kíván, azt azonnal megrendeli, különben 
a’ választást befejezettnek, ’s az illető egyedet a’ kerület által 
megválasztott országgyűlési követnek nyilványitja.— 31. §. 
A’ választás szavazásra bocsáttatván, azon választók minde
gyike, kik országgyűlési követet ajánlottak, a’hely színén je 
lenlevő választók közül két egyedet nevezend’s az eképen mind
egyik ajánlottnak részéről nevezendő egyedek az elnökkel’s a’ 
szavazat nélkül jelen leendő jegyzővel együtt képezendika’ 
szavazatszedő választványt. —  32. §. A’ szavazás a’ szavazó 
nevének a’ küldöttség általi följegyzésével, a’ szavazatszedő 
választványnak egyedüli jelenlétében: a’szavazatok öszszeszá- 
mitása mindazáltal nyilván történik.— 33. §. A’ szavazás meg- 
kezdetvén,mindaddig,mig magát szavazó jelenti, félbenszakasz- 
tás nélkül folytatandó. — 34, §. Ha a’ szavazás bevégeztével 
a’ szavazók általányos többsége egy egyed mellett nyilatkozik, 
a’ megválasztott országgyűlési követnek azonnal kijelentetik.
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—*35. §. Ha a’ szavazók általányos többségét azok közül,kik- | 
re a’ szavazás történt, egyik sem nyerné el, azon két egyed 
között, kik aránylag legtöbb szavazatot nyertek, újabb szava
zás történik.— 36. §. Ezen másodszori szavazás, mennyiben 
a’ szavazók sokasága miatt,az első szavazással egy napon nem 
végeztethetnék be, a’ következő napon fog megkezdetni, ’s 
mindenesetre egyfolytában befejeztetni.—  87. §. A’ kitűzött 
két egyed közül az, ki egy másodszori szavazás alkalmakor 
az abban rész tvevő választók szavazatának többségét megnye
ri, megválasztott országgyűlési követnek azonnal kijelentetik. 
— 38. §. A’választók öszszeirása egyik hiteles példányának 
választás alkalmakor a’ szavazatszedő küldöttség kezeinél kell 
lenni.— 39.§.Kikicsak személyesen szavazhat.— 40.^ ’vá
lasztóknak összeírásnál v. választásnál fegyverrel megjelenni 
nem szabad.— 41. §.Azöszszeiró és szavazatszedő küldöttsé
gek tagjai a’ törvény ’s nemzeti becsület ótalma alatt állnak,’s 
rajtok elkövetett bármelly sérelmek bűnvádi eljárás mellett a’ 
vétséghez aránylag lesznek megfenyitendők.— 42. §. Mind a’ 
választói öszszeirásánál, mind a’ választásnál a’ rendfentar- 
tásjoga,’s kötelessége a’ kiküldött elnököt illeti, kiszükség e- 
setében e’ czélra fegyveres erőrül is rendelkezhetik.Továbbá 
34. §. A1 szavazatszedő küldöttség a’ választás folyamáról 
rendesjegyzőkönyvet vezettetvén, azt választás befejezésével 
az elnök és jegyző ’s a’ szavazatszedő küldöttségnek legalább 
kéttagja, 3. példányban aláírják ’s egypéldányt a’megválasz
tottkövetnek azonnal kezéhez juttatván, a’ másik keltőt levél— 
tárbani fentartás ’s illetőleg a’belügyek ministerének leendő 
átküldés végett, a ’ központi választványnak beadják. —  44.
§. A’ megválasztott követnek kezéhez juttatott választási jegy
zőkönyv megbízólevél gyanánt szolgál. — 45. §. A’ válasz
tás vezérlésére kiküldött elnök azon kerületben, mellyben a’ 
választásnál elnököl, követté nem választathatik.—  46. §. A’ 
jelen törvény rendeletéinek illetők általi teljesítésére a’ mi- 
nisterium felügyel ’s az e’ végett megkivántató utasításokat 
’s rendeleteket az illető középponti választványokhoz intézi. 
— 47. §. Azon választások iránt, mellyek törvényessége bár
melly tekintetből kérdésbe vétetnék, a’képviselő tábla intéz- 
kedendik. —  48. §. A’ kebelökbeli azon községeket, meliyek 
az 5.§ . szerint az illető királyi városokkal egy választó ke
rületet képezendnek, a’ város területéhez legközelebb fek
vő helységek közül az érdeklett városokkal egyetértve, az 
illető megyék jelelendik ki.

49. §.Az illyetén vegyes kerületekre eső választók ösz- 
szeirására mind a’ megyei, mind a’ városi középponti vá- 
lasztvány két két tagot nevez ’s e’ 4 tagból álló küldöttség 
mind a’ városban, mind az azzal öszszekapcsolandó megyei 
községekben a’ választók öszszeirását a’ jelen törvényben 
megállapított elvek szerint közösen teljesítendi.— 50. §. A- 
zon esetben, ha a’ 4 9 . §.szerint munkálkodó vegyes küldött
ségnél valamelly előforduló kérdés eldöntésében a’ szava
zatok egyenlők lennének, a’ küldöttségből minden illyetén 
előforduló egyes esetre nézve külön leendő sorshúzás utján 
egy tag ideiglen kilép,’sa’fenforgó kérdésta’ többi tag szava
zattöbbséggel dönti el: az illető kérdés eldöntése után azon
ban mind a’ 4. küldötlségi tag munkálkodását ismét együtt 
folytatandja. —  51. §. Választásra elnököt azon közható
ságnak középponti válaszványa nevez, mellynek kebléből az 
illy vegyes kerülethez legtöbb választó járul: a’ jegyzőt el
lenben azon hatóság középponti választványa küldi ki, melly- 
hez a’ kédéses vegyes kerületbeli választók kisebb száma 
tartozik, ’s oily esetben, midőn egy illy vegyes kerületre két 
városi hatóság esik, a’ szavazatszedő küldöttséghez mindenik 
egy egy tagot küld, kik közül egyik a’ jegyzői tollat vezeti.—

52.§. A’ vegyes kerületek alakításához járuló megyék 
’s városok között a’ jelen törvény végrehajtásának érdemé
ben támadható kérdéseket, az illetők meghallgatásával, ezen

törvény rendeletéinek érleimében,a’ minisztérium intézi el.
53.§. Horvátországban a’választó kerületeket, az országgyű
lési követeknek az 5. §ban részére kijelelt számához képest, 
a’ jelen törvény elveinek alapján Zágráb, Varasd, Körös me
gyék a’ kebelökbeni kir. városok ’s a’ túrmezei kerület között 
felosztani a’tartományi gyűlés fogja, mellyre nézve az 1845- 
évi sept. I4én kelt udvari rendelet ezennel viszszaveltnek ki
jelentetik.— 54. §. Ezen tartományi gyűlés egyszersmind a’ 
főrdi táblához két követet fog küldeni.— 55. §. Addig, m iga’ j 
végvidékek politikai rendezéseiránta’ törvényhozásrészlete
sen intézkedni fog, a’ horvátországi végvidékekben az orsz. J 
gyűlési követek választás módját hasonlóképen a’ tartományi 
gyűlés, a’ drávántuli egyéb ezredekben a’ bán, a’ többi vég
vidéki ezredre, valamint a’csajkások kerületére nézve is a’mi- 
niszterium határozandja el.— 56. §. Mindegyik országgyűlési 
követnek az országos pénztárból 5 pft. napidij ’s lakbér fejé
ben évenként 400 pft fizettetik.— 57. §. A’ pénzügy ’s köz
munkák miniszterei megbizatnak, hogy az országgyűlési ta - J 
nácskozásoknak Pesten leendő folytatásához megkivántató al- , 
kalmas helyről gondoskodjanak.

Debreczen mart.20kán. A’milly mértékben tévedt, \ 
különben halhatlan Kölcseynk abban, mert nemzeti eszmény
képünket a’ múlt fénysugáriból szővén öszsze, a’ jelen feletti 
desperatiojában azt mondá, hogy a’ régi dicső nemzet név
ben él csak ’s többé nincs jelen: ép olly igaza volt Vörösmar- 
tynak,midőn látnok ihlettségében azzal bíztatott:,,még jőni fog 
egy jobb kor.“ Ime mik még kevéssel ezelőttis csakúgy tűn
nek föl mint az emberiség virágainak kelyheiből lehullott áb- 
rándcsöppek, arra szolgálók, hogy enyhítsék a’jobbak szebb 
lét utánsovárgó szomját, megtestesülve a’ vén Saturnusmé- 
hiben, a’ nagy szülésztanár avatott dajkálása mellet .* hoszszas 
vajúdás nélkül megszülettek, a’jogszabadság és nemzeti ön
állóság isteni magzatai. Valóban héber fogalom szerint majd 
azt kell hinnünk, hogy isten kiválaszt egyeta’ többi nemzet 
közül ’s jelenben a’ magyar lón kedvencz, főleg ha nem mint 
másutt, vér,hanem a’ kebelolláron lobogó lelkesedés tűzke
resztségét kapják az újszülöttek! Ah akkor boldogabb öröm
atya szélese’ világon nemleend e’ nemzetnél! De hogy ezen 
praeambulumután tárgyamhoz térjek, városunk a’ politikai 
újjászületés e’ nagyszerű szakában alig értesült a’ dicső fejle- 
ményü pesti eseményekről: azonnal kitűzte a’ szabadság lobo
góját. Mint valamelly aráb mesebeli bűvös kéz illetésére,egy
szerre megnyíltak a’ zárt ajtók ’s a’ lelkesedés prismáján, bár 
ezelőltsem volt szellemi életünk rónáinkhoz hasonlag, emel
kedések és zöldület nélkül,az előttünk ’s méltán tündérszinek- 
kel csillogó újdonságok közzététele végettmart. 2 0 ik napján 
a’ pompás városház nagy termében közgyűlés tartato tt, mi 
azóta majd minden másod vagy harmadik napon megújul. Ö- 
zönlölt a’ nép ’s minden arczon látható volta’ magasztosság 
hévfoka, azokat sem véve ki, kik mókuskint,mellynek odvábán 
hol lakik,mindig két ablaka van, ’s a’ szelek járása szerint, 
hogy kényelmesen mulasson, majd egyiket, majd másikat ta
pasztja be, mig Pestbuda felett fellegek tornyosultak, másfelé 
kerestek derűs láthatárt, mihelyt pedig ott derülni kezd, már 
aztán igazi vagy mondva készült buzgalommal é, mintáz áj- 
tatosmozlim a’ szent város felé, arra fordítják nézleteiket. 
A’ nép által akaraljok ’s érzelmeik tolmácslására, az eddigi 
közgyűléseket eonstiluálni szokott elemekhez, hat képviselő 
választatott, kik votum informativummal rubázlattak fel’s mint 
hallom, még a’ törvényszéki üléseknél is, mi által csak biza
lom és megnyugvás idéztethetik elő, mert ha a’ képviselőiben 
személyesített nép látja, hogy az igazságszolgáltatás Péterre 
részrehajlatlanul gyakoroltatik, hiszi, hogy szükség esetében 
Pál is hasonló jótékonyságban részesiilend, mi által, hogy 
nagyobb tisztelet áll elő a’ birák iránt, önként értetik. Gyűlés

megnyittatása után,első emeltszót a’népképviseló'k egyike a* 
széplelkü Farkas Károly, lelketrázó melegszavakkal indítványt 
tevén, miszerint megtoldva még egy azon kedélyünk mélyé
ből felserkedett óhajtást tolmácsló ponttal, hogy kegyesked
nék felséges királyunk az évnek bizonyos szakát e’ honban 
tölteni, tenné magáévávárosunk az isméretes pesti pontokat, 
’s továbbá küldetnék hálás köszönet magas buzgalmokérttelj- 
hatalmu kir.helyt, őfenségének ’s politikai megváltónk Kos
suth Lajosnak polgári oklevéllel együtt, az indítványa’ min
den jó ügy meleg barátja Csapó János és Komlóssy Imre lel
kes közremunkálaluk mellett, harsány éljenzések közt elfogad
tatott. Ezután fölolvastatott a’ kir. helytartótanács azonintéz- 
vénye, mellyben tudtul adja az előzővizsgálat megszüntetését 
’s azon ideiglenes bizottságot, melly jövőbentorlólagkimond- 
ja a’ nyomtatványok és rajzokat illetőleg a’ vétséget, hogy az
tán a’ sajtóvétkes, illető hatóságához áttétessék. Lehetetlen 
ecsetelni azon áradozó lelkesedést, melly a’ sajtószabadság és 
Stancsics kiszabadultának hallására villanyszerüleg m egra- 
gadá a’ közönséget. Átkok szórattak az ezelőtti szűkkeblű 
censura szellemi autó da féjára, ezer éljen a’ pesti ifjúságra 
kiküzdött müvéért! Hoszszas vitát idézett elő e’ tárgynál azon 
kérdés: vájjon az intézvény mellékletében velünk tudatott bi
zottság , általányosan az egész hon vagy csak kizárólag Pest 
városra tartozik é? Miután főleg szeretett népszónokunk nyo
matékos okaival mutogatáphysikailehetetlenségétannak,hogy 
azonválasztvány az egész hazában elkövethetendő sajtóvét— 
ségek felett bíráskodhatnék, abban történt a’ megállapodás, 
miszerint városunk is nevezett ki önkeblében egy bizottványt 
’s neveitfelküldtea’helytartótanácshoz megerősitendés végett. 
E’ nap estéjén nagyszerű látványok körrajzai tárultak fel sze
meink előtt. Stancsics kiszabadultának ünnepélyére egyrész
ről a’ város fényesen ki volt világítva, másrészről a’ nép
szerű Farkas Károly, sokszoros érdemeinek hálás méltány
lásául fáklyás zenével tiszteltetett meg a’lelkes ifjuságtól.Az 
éj szűnni nem akaró éljenzések közt folyt le. A’ nemzeti ko
kárdák ekkor tűzettek fel először a’ fovegekre, mi azóta olly 
kelendőséget kapott, hogy többé nem kaphatók, ’su j meg
rendeléseket kellett tenniök a’ kereskedőknek nemzeti szala
gokért. Még a’ hires „debreczeni talyigások“ is kokárdásan 
járnak. Másnap mart. 2 1 . és 24én a’ nemzetőrség felállítta
tása addig is, mig honvédelmi rendszerünk országosan rend- 
szeresittetik,elhatároztatott ’s a’nmélt.helyt.tanács megkéretni 
rendeltetett, az e’czélból szükséglendő fegyvermennyiségrőli 
gondoskodásra. Valóban itt van ideje hogy több gondotfor- 
ditsunk ezután honunk gymnasticai kiképzésére’s nem ereszt
ve el nyom nélkül füleink mellett Guts -  Muths gymnastica- 
jának dörgő szavait, mig nemesitünk lovat, birkát, káposztát 
’s burgonyát, a’teremtés remekére is gondoljunk ’s a’ test
gyakorlat theoriíját, teszem Jahn Turnkunstját, alkalmazzuk! 
E’ napon a’ kalonatartás — miután nincs többé szűz váll! —  
kivétel nélkül minden házbirtokosnak kötelességéül tétetett 
’s egy katonai laktanya hová hamarábbi építtetésre,mellyhez 
már az épületi anyagszerek is megvannak, intézkedések té
tettek. Szabolcs megyének, a’ vasútvonal Debreczen felé ve- 
zetendése iránt, ügyelembe vehetendő ajánlatok tétele mellett 
az országgyűléshez nyújtott kérvényünk pártoltatása v égett, 
hozzámint szinte egyéb hatósághoz is intézett körlevelünkre 
küldött válaszáért, mellyben okaink nyomatékosságát látva, 
közrehatását Ígéri: köszönet szavaztatott. A’ közgyűlések még 
mindig folyván,ha mi érdekes merülend fel: más alkalommal 
kozlendem. N agy .

E l e g y .  A’ pesti 12 ponthoz csatlakoztak még az 
általunk már említetteken kívül N.Várad, Eger, Hódmező-Vá
sárhely, Szatmár-Németí,Esztergám, és Bácsbodrog megyék 
— Az országgyűlésnek hirszerint april. 12kén szakad vége. 
— Velenczétül egész Majlandig az egész vidék fölzendült’s 
respublicát kiáltott ki. Mantua is a’ lázongók kezére jutott.
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P e s t r ő l  B é c s b e  naponkint, Győrrel kapcsolatban.
I n d u l á s ó r a :  r e g g e l i  7  ó r a .

P e s t r ő l  Z i m o n y b a  minden kedden, lefelé Eszéken, fölfelé Titelen át.
” „ minden pénteken lefelé Titelen, fölfelé Eszéken át.
*» Or s ó  v á r a  minden vasárnap, Galacz és Konstantinápolylyal kapcsolatban

1848.
Csőd fegyvevU észit

Azon puskamüvesek és szíjgyártók, kik a’ pesti nemzeti őrsereg fegyverzetét és az ahoz 
kivan tató szíjgyártó munkát, (a ’ servitáknál, az őrhaditanács teremében megtekinthető minták 
szerint) lehető gyorsasággal és jutányosán elkészíteni vállalkoznak, mától számítandó 8 nap alatt 
szándékukat, és a’föltételeket írásban jelentsék a’ nemzeti őrsereg főparancsnokánál Rottenbiller 
Leopold urnái. — A’megkivántató eszközök következők: egycsövű puska szuronynyal, puskaszij? 
szíjöv, szuronytok, és töltéstáska, rövid kard bőrtokkal, kardszij, dzsida. Kelt Pesten april 4sőjén 
1848b. Az őrhaditanács határzatól O r oszh egy i József, őrhadi főjegyző 1—3

É R T E S í T Ó

m „ az oláh részen.
”  ” minden csütörtökön, Galacz és Konstantinápolylyal kapcso- j
^ 1, latban a’ török részen.
,, O d e s s á b a  april 9 és 23dikán az ugyanezen napokon Orsovába induló 1

» gőzössel.
Indulására: reggeli 6 óra.

S z o l n o k b ó l  S z e g e d r e  minden kedden és pénteken reggel I
S z e g e d r ő l  Sz o l n o k b a  minden vasárnap és szerdán reggel. Pesten april 

Íjén 1848. Az első cs. kir. szab. Dunagözhajózásitársaságföügynőksége. ]

llirdetvény.
A’ nagyméltóságu magyar kincstári intéz- 

vény következtében, az esztergami érsekség ré- 
ványos kikötése mellett, jövő april hónap > 1 dik 
napján délelőtti 10 órára Bálvány-szakálosi 
pusztában tartandó árlejtés, midőn a’ szerződési 
föltételek előadandók, add g is pedig a’ gutái 
tisztségnél láthatók lesznek, ezennel hirdette—

szérűi a’ Vágdunai töltések tektes nemes Komá
rom vármegye határozata és elfogadott tervsze
rinti kiigazítására, felsőbb helybenhagyás nyil- 
tik; a’ szándékozó vállalkozók tehát azon alka
lommal elégséges tehetségeikről biztosítást e- 
lőmutatván az egész munkához mérsékelt 1000 
pftnyi bánompénzzel ellátva, fölülemlitett hely
re és időre megjelenni hivatalosak. 3—3

Dunavizállás : Budán, mart. 3 lkén: 8 ' 4 " 5 " ' az 0 fölött.

Szerkeszti H e l  me e z  y Mi h á ly .  —  Nyomatik T r a t t n  e r - K  á r  o í y  i betű ive l, uri-u tcza  453. szám .



P E S T

kedd április 6kán JELENKOR. 41ik szám 

1848.
Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden é s  csütörtökön; a’ T á r T a l k o ü ó  nedi*' pénteken, mindcuyik minden Ízben r ’yeev i\ei f S B !  " 
keszto s k.ado tulajdonosnál un utcza 453diksz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig mmden kirafyi' porta-iratainál?* Az ausztriai birodalomba vagy k S f ö Ä ,  helybe[*, a\ #« r- 

tato példányok iránt csupán a becsi cs. fopostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik 's pontosan és jutányosán közöltetik^'^^^1 “ klV4n~

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Kinevezések; pesti ese
mények, mart. 30kától april ‘zkáig; mart. fogytái kerületi ülések; april 
djeni hálatisztelet ősiség—eltörlés ; színházak, nemzeti szin és ország ezi- 
mere, magyar egyetem, országgyűlési legújabb megáiInpodá.-ok az 
országgyűlés minélelőbbi berekesztése; vallás dolga ’s Magyar- és Er- 
délyország törvényhozási egyesülése iránt; Igazítás/)

Ér t e s i t ő .

M AGYARORSZÁG és ERD ÉLY .
(J cs.’sap.kir. felségei). Jel i  acl i  i ch József ezredest ve- 

zérőrnagygyá, és Horvátország bánjává, az első és második bá
ni határőri gyalogezred tulajdonosává, egyszersmind dij elenge
dés mellett titkos tanácsossá; — B i a c z o v s z k y  Domokos őr- 
kanonokat a’ szepesi székesegyházi káptalanban nagypréposttá, 
— a’ szatmári székes egyházban S z e p e s y  Sámuel szigeti lel
készt mármarosi főesperessé kinevezni; — C o n s t a n t i n o -  
v i c s Döme t á b l a  b í r ó n a k  pedig a’ görög királyi megvál
tó rend ezüst lovagkeresztje elfogadását megengedni; ’s végre 
H o r v á t h  Lajos kir. helytartótanácsi gyakornokot ugyanazon 
kormányszéknél tisztbeli fogalmazóvá legkegyelmesebben kine
vezni méltóztalott.

P fa  ff János nagyszebeni kamarai fizetőhivatali Írnok u- 
gyanott pénztártisztté neveztetett ki. — A’ nagybányai kam. ü- 
gyészi állomás W e 11 s t e i n Antal zólyomi alügyészre ruházta
to k  — A’ selmeczi bánya ’s erdőszi akadémiánál megürült se- 
gédi állomásra a’ bányamivelés, érezválasztás, ’s bányagéptan 
tanára mellett B r u j m a n n  Vilmos bánya-gyakornok és se
géd, az elemi ’s fensőbb mathesis tanár melletti segédségre 
K o r z i c s k o K .  bányagyakornok alkalmaztatott. —S c h u  1 cz 
Móricz rozsnyói bányatörvényszéki helyettes tollvivő a’ selme
czi főigazgató hivatalnál titoknokságra érdemesittetett.

P esti események folytatása.
Pestmegye közbátor sági állandó választványa köv. 

határozattaldicsöité mart. 30át.Egy nemzethősi, a’ sza
badságért’s mindenért a’ mi nemes— lelkesült— a’ népjog 
szentségének letiprásával, az erősebb önkényének alapján , 
haszonvágy ’s hálátlanság által szétdarabolva, az 1772ik év 
óta kényszerítve tűrt járom alatt az igazságtól követeli visz- 
sza életét, előbbi nagyságát.— E’ nemzet a’ szomszéd len
gyel.— A’ polgárisodás baráti érzelme nyilatkozik mindenütt 
a’ hisztériái bűn ezen szerencsétlen áldozata mellett. —  A’ 
polgárisodás e’ szavát legközelebb a’ porosz király is fölfog
ta ’s Posen nagyherczegséget szabaddá tette. —  De a’ mi 
másutt rokonszenv, az nálunk politikai szükség, mellyet Ma
gyarország hongyülése jól megértett már akkor, midőn ó- 
vekkel ezelőtt a’ lengyel szabadság viszszaállittatását ’s az o- 
rosz hatalomnak ezáltalellensulyozatát ismételve és erély- 
lyel szorgalmazta.— A’ nemzetek szabadságával a’ nemze
tek erkölcsisége is biztosabb alapon nyugszik, a’ mit tehát 
a’ bilincsek közt volt Magyarország egy szívvel lélekkel o- 
hajtott, azta’ szabad Magyarországnak elhallgatni nem lehet; 
és azért minthogy e’ választmány eljöttnek hiszi az időt,hogy 
a’ magy. szabad nemzethez illőleg vesse önsúlyát Európa po
litikai mérlegébe, mellőzve mindazon fontos indokokat, mik 
e’ részben fölhozhatók lennének, ’s utalva egyedül az éjsza
ki hatalom aggodalmas növekedésére, elnökminister urnák 
és Pest vármegye követeinek ügyeimét felhívni elhatárzá,mi
szerint Lengyelországnak a’szétdarabolás előtti egész ter
jedelemben visszaállítása törvényhozásilagmondassák k i,’s 
diplomába úján — úgymint  a’nemze.i érdekből kifolyó for
ró óhajtás—- kitelhető nyomatékkai követeltessék. —  Meg
győződése ez a’ választványnak, de bizonyos benne, hogy e’ 
meggyőződés viszhangja az egész hon rokonszenvének, ko
moly akaratának. Kelt Pesten, a’közbátorsági állandó választ
vány üléséből, I848ik  évi martius 30án. Jegyzetté J a n 
kó  v i c h György, választványi tollvivő.

Mart. 31 kére viradva, gondolatok föllege czikázolt a’ 
férűas homlokokon; tüzláng a’ szemekben és sújtó fegyver a’ 
szavak hangiban, mik elszántan nyilatkoztak. Sergenkint hú
zódott a’ nép utczáink és tőreinken; egy— a’szélvészek dü
he által nyugalmából felkorbácsolt tenger volt e’város,melly- 
nek hullámai tornyot alakitnake’ perezben, hogy a’ másik
ban az örvény még rémítőbb mélységét mutathassák.— Nagy 
baj sokaknál, hogy p é n t e k  van. Péntek, a’ szerencsétlenség 
napja, pénteken semmit sem jó kezdeni, mert a’ legdicsőbb 
kezdetnek is silány vége lesz. Kicsiny hitüek! kik a’ nemzetek 
kalendáriumában is pénteket vélnek találhatni, kivált szökő 
évben mint a’ mostani, melly már is két királyt ugrasztott le 
trónjáról. —  A’ nemzetek életében pénteket csak ollyan- 
kor találhatunk, midőn részenként feldarabolva kelnek fel 
elnyomott szabadságuk védelme mellett; és ekkor péntek a’ 
vasárnap is, és minden nap, mert a’ többi által, mint vak esz
közök által elnyomathatnak; de korunkban,midőn a’szabad
ság lelkét tüdőnk a’ levegőből szíja, midőn az egész mívelt 
Európa forr, szabadságotkiálta’ föld, szabadságot dörög az 
ég ; avagy hol ama hatalom,melly e’ világszerei mozgalom

nak fékezóje lehet? Ti, kika’ természetet ismeritek ’s búvár
kodtatok a’ történetek sanctuariumában, mondjatok esetet, 
hogy egy földrengést valaha egy király vagy császár mega
kadályoztatott é? A’Vezuv,vagy Etna láváját szurony-milliók 
eltilthaták é a’ tovább rohanástól? Róma hatalma mórhetlen 
volt,’s Pompeji ésHerculanum mégis hamueső által temet- 
telelt el. Avagy korunk mozgalmit,midőn Európa —  tehát egy 
vén világrész összes népsége kel fel, gyöngébbek ’s cseké
lyebbeknek vélitek?— Hisz épen az volt a’ baj, hogy az ember 
mindig kissebb fontosság volt, habár ura a’ teremtésnek,mint 
például egy tünemény. Mennykőcsapás előtt meghajlott térde 
a’zsarnoknak is, de az ember számára, ki pedig a’ mennykö
vet elháríthatja,vasbikát, vaságyat, földalatti börtönöket,Kín
zó eszközöket ’stb. készíttetett.

E1 hatalom szétrombolására, e’ silány vélemény meg
változtatására egyesült korunkban az öszszes emberiség és 
ez több, mint természeti tünemény, mert nagyszerű folytatása 
a’ teremtésnek. Ne léljünk teháta’péntektül. Most csak vasár
napot élünk. ’S utóljára, mi az, mi aggodalomba ejtene ben
nünket? —  A ’ katonaság? — Hisz ezek is emberek, egy hul
lámcsomó azon tengerből, mellyet az idő szele poshadt tes- 
pedéséből felkorbácsolt, ók is szabadok akarnak lenni ’s tud
ják: hogy csak velünk lehelnek azok. —

A’ katonák Milanóban megtagadók a’ tüzelést, Velen- 
czéből barátságosan távoztak, Bécsben leültek, Debreczen- 
ben a’ tüzelő parancsszóra földre ereszték puskájokat, és 
Pesten? —  Pesten testvéri kezet nyújtanak, mert tudják, hogy 
mi sem rablók, sem ellenségek nem vagyunk, hanem üai a’ 
hazának, urai e’ földnek, mellyet szabadságába tennünk szent 
kötelessség.— Félre tehát a’ péntekkel; a’ forradalomnak 
örökös vasárnapja van, ’s csak bevégeztével következnek el 
a’ csendes dolgozó-napok a’ p é n t e k  kizártával.

Délelőtti 11 órakor tömérdek nép jelent meg a’ mu
seum előtti téren, hol a’ proclamatio pontjai állapittatának 
meg ’s a’ nép békés viseletre intetett; e’ népgyülés délu
táni 5 órakor folytattatván, látogatóinak száma olly nagy 
csomóra szaporodott, hogy a’ tágas tér be nem fogadható, 
hanem az országút szélességét ellepte. P é t ő fyS. felolvasó 
a’ következő p r o c l a m a t i ó t :

H a z a f i a k !  A’ nemzet üdve mindenek fölött van.—  
Sietünk tudtára adni minden hazafinak, hogy előbbi nyilat
kozatunkban kijelentett félelmünk teljesedett.— Azon sza
badság, mellyet a’ pesti 12 pont ’s az országgyűlés a’ haza 
minden fiaira viszszavonhatatlanul kiterjesztetett, a’régi kor
mány által vakmerőn megtámadva van.— A’ felelős függet
len magyar kormánynak őszinte és valódi értelme más nem 
lehet, mint az, hogy az ország öszszes ügyei kivétel nélkül 
felelős független magyar kormány által kezeltessenek.— II- 
lyen kormányt kívántunk mi, illyen kormány igértetett királyi 
szó által.— Ezen ünnepélyes és országszerte hivatalosan is 
kihirdetett királyi szót a’ régi kormány emberei egy leirat
ban, az egész ország botránykozására, meghiúsították, meg
hagyván abban a’ törvénytelen hatalomra emelkedett bécsi 
kanczelláriát ’s megvetéssel határos szűk körig korlátozván 
a’hadés pénzügyeket.Ezen leirat ellen az öszszes országgyü- 
lésa’ legméltóbb felindulással tiltakozott, határozottan kinyi
latkoztatván, inkább minden további eredvény nélkül oszlani 
szét, mint szenvedni, hogy a’ kivívott nemzeti szabadság ü- 
gye bármi kis részben továbbra is idegen és a’ nemzetnek 
nem felelős kormány által kezeltessék.— A’ nádor osztozott 
az országgyűlés nézeteiben ’s Ígéretet tőn: legrövidebb iuő 
alatt vagy jobb választ hozni, vagy magas hivataláról lemon
dani.— Mi fog történni, nem tudjuk, de úgy kell intézkednünk, 
hogy a’ legroszabb eset is készületlenül ne találjon. A haza 
elvárja minden fiától, hogy védelmére fölkeljen. Mindnyájan 
egyenlők vagyunk, nincs többé ur és paraszt, mindnyáján a 
haza polgárai vagyunk; sem nyelv- sem valláskülönbség nem 
választ ’s ne válaszszon el egymástól.— Hazafiak! a’ haza bí
zik bennetek; bizonyítsátok be fejenként, hogy bizodalmát 
nem pazarolta érdemetlenekrel— A’ világ és jövendő reánk 
függeszti szemét; úgy viseljük magunkat, hogy előttük be
csületet valljunk, hogy unokáink azt ne mondják egykor: szé
gyen és átok a’ mi apáinkra! hanem inkább igy beszéljenek: 
dicsőség és áldás a’ mi apáinkra!— Nekünk, hogy ezt elér
hessük, egyesülnünk kell. A’ mi ellenségünk hatalmas, de mi 
még hatalmasabbak vagyunk, mert m i, kik kevés nap előtt 
csak néptöredék voltunk, most egyesült nemzet vagyunk , ’s 
az egyesült nemzet legyőzhetetlen; legyőzhetetlen azért is , 
mert ott az isten, a’ hol az igazság, az igazság pedig a’ mi 
részünkön van, mert nem akarunk egyebet, mint törvényes 
szabadságot!— Hazafiak! mi csak szabadságunk kivivására,

nem pedig polgártársaink megtámadására egyesültünk- en
nélfogva kijelentjük, hogy a’ szabadság ellenségének tekint
jük mind azt, ki a’ zavarosban dulakodásra ’s nyerészke
désre keresvén alkalmat,polgártársaink személy- és vagyon- 
bátorságát nem tiszteli.— Budapest polgárai! ti, kiket legkö
zelebbről érdekel martius lökének dicsősége és jövendője, 
egyesüljetek az egész országgal az eddig kivívott szabadság 
védelmére! Ti pedig, vidéki községek, kik, belátva, hogy 
Pesten az egész ország sorsa döntetik el, egyesüljetek Bu
dapesttel küldötteitek által, hogy a’ középponttal folytonos 
érintkezésben lehesselek.— Katonák! hozzátok is van szónk, 
íme, kijelentjük rokonszenvünket irántatok. Nincs szándo- 
kunkban megtámadni titeket, meríti mindnyájan fiai vagytok 
vagy e hazának, vagy olly országnak, melly hasonlólag, mint 
m i, szabadságért és függetlenségért küzd. Mi nem va
gyunk ellenségei senkinek, csak azoknak, kik szabadságunk 
megtámadóji és ellenségei.— Hazafiak, legelső teendőnk, fel- 
készülten várni be az eseményeket, bevárni, mig Pozsonyban 
küzdő hazánkfiai jó vagy rósz hir kíséretében hozzánk meg
érkeznek, hogy velők együtt a’ nemzet sorsa fölött határoz
ni lehessen.— P e s t ,  martius 31 kén 1848.

Ä  pestvárosi rendreügyelo bizottság.
I r á n y i  Dániel német nyelven is felolvasó hű fordítás

ban Budapest polgári számára, kiket a’ mozgalomból a’ for
radalom utóbbi napjaiban tájdalommal látónk kimaradozni.

Ny á r y  Pál köszönetét szavazott a’ közönségnek azon 
nemes türelem miatt, mellyet a’ dolgok illy kedvetlen helyze
tében is tanúsított. Csak e’ viseletét sajátítsuk el, keblünkbe 
szállásoztassuk a’ szabadság szemetét, lelkünk önálló, füg
getlen gondolkodása, a’ kebel elfogulatlan meggyőződése le
gyen fegyvere ’s ne féljünk, jőjön bárhonnan a’ fergeteg, mi 
győzni fogunk. Éljenzés általányos.

V a s v á r i Pál fiatal barátunk, forradalmi őszinte jellem, 
a’ közönség zajos felhívására rövid áttekintést nyújtott kön
nyű szónoklata megragadó, majd lesújtó,majd ismét fölemelő 
bájerejével a’ népek jelen mozgalmiról, ’s a’ vonakodó kor
mányok vétkeiről.Legtöbb jutott élezés megjegyzésből— mi
ket a’ közönség osztatlan tetszéssel kisért, Metterniclinek, és 
azon politika hőseinek, kik Metternich vérbetükkel irttragoe- 
diáját betanulák,’s daczáraannyi népdemonstratiónak, még 
folyvástjátszák. Igen érdekes volna e’ jeles előadást egész 
terjedelmében adni, hogy vidéki közönségünk is részesittet- 
nék abból; de lapunk hasábina’ közlendők sokféle halmaza 
erre tértnem engedvén hagyjuk a’ hisztériának, melly ezzel 
egyik legszebb oldallapját töltendi m eg.

E’ napon ragasztatott ki a’ horvát nemzetnek harmincz 
pontos petitiója (ezt jövő számunk adandja)4’s köv. felszólítás.

Ä  csendbiztositó pestvárosi választottság nyom ta
tásban köv. felszólítást intézett a  horvátokhoz. Horvá
tok, szeretett testvéreink1 Háromszáz éves elnyomás után 
valahára a’ függetlenség, a’ szabadság küszöbére léptünk. A’ 
mit kivívtunk, a’ mi javunkra ’s a’ tiétekre egyiránt vívtuk ki, 
A’ jelszó,melly alatt küzdénk,’s ha kell, még fogunk küzdeni, 
nem a’ nemzetiség, hanem a’ minden nemzetiséget minden 
érdeket magában foglaló függetlenség és szabadság szent ne
ve. Az ügy közös, a’ miénkugy mint a’ tiétek. Az ellenség kö
zös: az ausztriai zsarnok bureaucratia. Ez ellen kell, hogy e- 
gyesüljünk, magyar, horvát, szerb, német, oláh és minden 
népfaj, melly a’ hazát lakja. Csak igy őrizhetjük meg, csak igy 
vívhatjuk ki az ország önállóságát, szabadságát. Barátink! A’ 
jó és balsors között nyolez századon által híven megőrzött ba
rátság szent nevében szólunk hozzátok, kedves atyánkfiái. A’ 
testvér megfogja érteni testvérének őszinte szavát. Horvátok! 
mindenre, a’mi szent előttetek, kérünk:n e v i s z á l k o d j u n k !  
Feledjük a’ nyelvkülönbséget, kik a’ közszabadság érdekében 
egyek vagyunk. Ne hallgassunk azokra, kik bennünket egymás 
ellen ingerelnek,mert azok a’ mi közös gyengítésünkre, el
nyomásunkra akarják felhasználni a’ viszálkodást. Testvérek! 
egyesüljünk!! Kelt Pesten 1848. évi mart. 31 én. A’ pestvá
rosi rendre ügyelő bizottság.

Mi gyakran elmondok nézeteinket a’ horvátok illyr me
rényleteit illetőleg’s azt, mi ittbekövetkezett, egyenes eredvó- 
nyének mondók ama korm. intézkedéseknek,mellyek az elmúlt 
évek folytán a’ magy. érdekek egyenes mellőztével idegen is
tennek gyujtának tömjént, minda’ melletttudva azt.-hogy Hor
vátország jövője csak Magyarországgali rokon kapcsolata- 
banvan ’s hogy érdekei csak annak érdekeivel mozdíthatók e- 
lő: ’s ismét azt is tudva, hogy Horvátország jobbaie’valóság- 
rólmeggyőződvén,leend erejök a’nevöket bitorló töredéket 
a’ haza elleni cselekvés teréről leszoritni: azon biztos hitben 
fejezzük e’ sorokat be, hogy a’becsületes horvátok azon tö r-
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vényben, melly számukra igazságos képviseletet biztosit,tel
jes  megnyugvást találandnak, ’s annak tiszteletet’s engedel
m ességet adni perczig  sem késendnek.

Esti 9 óra  felé érkezett m eg  Pozsonybul a’ tudósítás 
melly ő fels. aláírásával a ’ felelős nemzeti minisztérium k é r 
désében a második leiratot hozá. Ebben a ’ trón  már enge
dékenyebb, de nem ollyan. miilyennek azt, a ’ nemzet jogai ,  a ’ 
nép állása, ’s a ’ hazának mostani viszonyai szeretnék. E ’ lei
ra t  nem igen nyugtatá meg a ’ kedélyeket. A ’ szorongás még 
fenyegetőbb alakot kezde ölteni. Utczákon és té reken  izgató 
beszédek tar ta ttak  figyelmeztetve a’ népet,  jogai, szabadsá
g a  ’s függetlenségére , melly a ’ bécsi minisztérium által ki
játszatni szándékoltatik. De

A’ rend  miben sem zavartatott  meg. A ’ nemzetőrség 
nagy része fegyverkészen álla.

April Í jén  a’ gyülöngósek ’s csoportozások folytattat
o k ’s addig is, mig az országgyűlés ha tárzata  ezen újabb le
ira tra  tudatnék, ezen 2d. leiratnak a ’szabadságtérem e lége t-  
tetése határoztatott .

A’ megyei választvány e’ leirat tárgyalása végett dél
előtti 10 órakor összeült.Ny á r  y Pál indítványára azt, mint 
ollyant, mellyre a ’ felelős nemzeti ministerium basirozható, 
elfogadhatónak nyilalkoztatá, mellőzve azon helyes észrevé
teleket,  mik az elnöki előterjesztés ellen tétettek.

Egyébiránt, hogy e’ leirat tökéletesen nem elégíti ki a ’ 
nép várakozását,  ’s hogy e’ szerint a’ választvány csupán 
saját, de nem a ’ nép véleményét fejezi ki a ’ leiratot helyeslő 
határzatában, annak világos jelei mutatkozának mindjárt az 
ülés eloszolta után. A’ vérvörös sz a la g o k ’s néhol a ’ kizáró
lag vörös toll több helyütt a ’ fövegekre ’s mellre tűzettek; 
ez a ’ szabadság csarnoka  előtt az úri utczán olly versenyzést 
és to longást okozott, mellynek utóljára is hatósági közbelé
pés által kellett elintéztetnie.

P e t ő f y  Sándor hüvelybe rejté f e g y v e ré t ,  m er t  a ’ 
fontolás győzött a ’ lelkesedésen. —  I g e n ! de a ’ lelkesedést 
mellőzheti é a’ fontolás, hogy kívánt czélhoz érjen, ez min
dig nagy kérdés marad. —  Mi is baráti  vagyunk a ’ fontolás
nak, de épen ezért perczeinkben nem akarunk annak diadalt 
a ’ lelkesedés legyőzésével szerezni. Hadügyünkkel igen  öz
vegyen állunk, pedig ez nemzeti életünkben az, mi em b er
testben a’ kar. Kar nélkül béna  az e m b e r ; önállólag kezel
hető hadügy nélkül a ’nemzet béna.Nekünk igy nincs önálló 
hadügyünk,’s azért bénák vagy u n k ,’s hogy azok maradjunk, 
a ’ pestmegyei választvány megnyugszik rajta. Hanem aztán 
csak ne a ’ nép, de saját nevében jelentse ki ezen m egnyug
vást, mellyel a’ meggyőződések nyilatkozata egészen ellen
kezőt bizonyít. — A ’ veres szalagosak közt legtöbb zsidó ta 
láltatott. E rre  m eg  kell jegyeznünk, miként az egyik gyalog 
nemzetőrségi osztálynak jegye a ’ gomblyukban veres  szalag. 
Ez iránt a ’ po lgárság  nem akart felvilágosittatni. —  ’S délu
tán a ’ roppant töm eg m aga  előtt sodorva  néhány veres  sza
lagost a’ városház felé tartott, vádjára  ott reméllvén kielé
gítő ítéletet. —  Isten segélje őket többre  is. De a ’ három  ó -  
rakori máglyázás a ’ választványihatárzat által megelőztetett .

Vége köv. az april 2kán történtekkel ’s a ’ .választvány 
megnyugtató nyilatkozványával a’ kir. 2ik leirat iránt.

Királyi Pál, nemzetőr.
O R S Z Á G G Y Ű L É S .

M art.25kén kerül, ülés, elnökök: Széchenyi István, és 
Biró Imre Mosony, és Aradm. követei. K o s s u t h :  Az ország  
állapotát több alkalma van ismerni, mint sok másnak, ennek 
folytán kijelenti, hogy a’ 1 98ik  sz. alatti nyomtatványt ollyan- 
nak tartja, hogy ha ennek tárgyalásába  bocsátkoznak a ’ t. r r . ,  
m e g v a n  győződve,hogy az az országot lángbahozza.Midőn 
az úrbéri viszonyok megszüntetése következtében a ’ kárm en
tesítés biztosíttatott, az e ’ tárgybani t.javaslat megnyirbálása 
egyedül a’ nemességnek a ’ nemzet becsületévelgarantirozott 
kármentesítés iránti hitét ingatá meg. A’ rr .dek  kívánsága volt, 
hogy a ’ legelő és faizás tisztába hozatala iránt tétessék meg 
a ’ szükséges intézkedés egyébiránt mi haszonbéri te rm észe
tű, hanem állandó tartozás, az megszűnik, ez a ’ t.javaslat é r 
telme, mi nélkül a ’ haza elláthatatlan szerencsétlenségekbe 
bonyolul, m iértszeretné, ha Nyitra követe, m in ta ’ 1 9 8 .  szá
mú nyomtatvány szerzője, javaslatát csak a’ legelő és faizás
ra  szorítaná, megjegyezvén a ’ 1 9 8 .  számú iratra azt, hogy 
részéről illy törvény végrehajtása iránt felelősséget m agára  
soha el nem válalna, ’s inkább kész volna részt nem venni 
a ’ kormányban, sőt miután ezen irat csak egyes ember véle
ménye annak szétküldetését nem tartja tanácsosnak tartva a -  
zon veszélyes benyomástól, mellyetaz országban okozna. B ó- 
n i s S. (Szabo lcs .)  Pest követének előadását pártolja. A’ j e 
len körülmények tekintetbe vételével, nehogy az i l lym agán- 
véleményekszétküldése viszszahatást idézzen elő, miután olly 
szerencsések vagyunk, hogy a ’ felelős ministeriumot m eg 
nyertük, úgy vélekedik, hogy mielőtt az illy irományok nyo
matás alá adatnának, előbb az illető ministerekkel közöltesse
n e k .—  Tarnóczy K. (N y it ram .)  A’ 1 9 8 .  számú irat az ő to l
lából folyván, felvilágosításul előadja, miszerint azon tanács- 
kozványban mellynek Pest követe csak végén  volt je len,hol

a ’ t.javaslatfogalm ázására szóló bízatott meg, meghagyatott 
neki az is, hogy a ’ sző lők’s d íványokra  nézve adjon javas
latot. Az előtte szólt kijelentésére azt jegyzi meg, miszerint 
a ’ javaslatot nyomatás előtt közölnie lehetetlen vala, ’s hogy 
ez jövendőben igy történjék, illy véleményben nem osztozik. 
K o s s u t h  L.Szabolcs követének gondolkozás-módját sokkal 
jobban ismeri, hogy sem kijelen ését akként érthette volna, 
miszerint ne initiáltassék addig semmi, mig a ’ ministerium
mal nem közöltetik. Ha a ’ parlamentáris kormánynak ezen kö
vetkezést lehetne tulajdonitni, nem volna benne nagy nyere
ség, De Szabolcs követe ugv értette a ’do lgo t ,  hogy a’ jelen 
perczenetekben szükség mindent előbb a ’ ministeriummal 
közleni, mert ennek mégis némi adatok vannak kezében ; e -  
gyébkint alkotványellenes azon vélemény, hogy ez initiati- 
v a a ’ ministeriumtól legyen felfüggesztve. T o m c s á n y i  S. 
(Békés) Véleménye szerint is a ’ jelen irat tovább terjeszke
dik, mint a’ r rk  akarata,és ha az teljesedésbe megy ellenkezés- 
bejő azon proclamatióval mellyet az országgyűlés kibocsátott,  
és ha ő felsége m egtagadná is a ’ sanct ió ta’ törvénytől, nincs 
az a ’hatalom, melly a ’ törvényt megakadályoztathassa (K os
suth L. így áll.) Ezért befejezni a’ tá rgya t azzal kívánja, mi
szerint intézkedés tétessék azon esetükre, hol a ’ legelő elkü
lönítve , ’s a’ faizás meghatározva nincs. B a b a r c z y .  Nem 
látja az o rszágo t ugyan olly állapotban, hogy azt valamelly 
kérdésnek tárgyalása lángba boríthatná^ m ert e ’ tekintetben 
megnyugtatja a’ b izalom, mellyet a ’ ministerium erélyében 
helyez, mindazáltal miután Pest követe, mint a ’ ministerium 
egyik tagja a ’nyitrai t.javaslatot tárgyalás alá bocsátni nem 
kívánja,megegyezikbenne.K o s  s u t  h L .Csongrád követének 
köszönetét m ond , hogy a’ rendfentartás érdekében a ’ k o r -  
m ánybanbiz ik .Szi n t a y  és M a d a r á s z  a ’nyitrai szerkezetet 
szinte nem pártolják.

B i r ó  J. elnök.-A’tett nyilatkozatok utánfelhijja a’rrket 
hogy a ’ nyitraijavaslat tárgyalásától álljanak el. P a  ez  o l a y  
(Hont): Beszédjének azon pontja vont m agára  figyelmet és 
éles czáfolato t ,mellybena’miniszteriumot d ictátorságról vá
dolta. miután hatásköre m ég törvényben szentesítve nem lé 
vén. már is működik. (Zaj a ’ jelen nem levők helyéről „k i ve
le“  hang,mellyen némellyköveturakmegbotránykoztak).B  ó -  
n i s S .  Nyitra követének ellenében megjegyzi: miszerint őt 
mindig Önkeble szózata nyugtatta m eg ,’s azkárhoztatá ,ha h i-  
bázott.Csekély személyéről fontos ügyekben szólani nem szo
kott,de miutánNyilra követének tetszett alkotványellenes máz
zal bemeszelni jellemét, szükségesnek tartja  válaszolni, hogy 
17 éves politikai pályáján Feneion mondata vala iránytűje ,  
miszerint háza népé t jobban szereti , mint önmagát, ’s hazáját 
jobban  mint háza népét. (Tetszés). ’S múlt életét Nyitra kö
vetének életével bizton m érlegbe veti. A’ hatalomnak azér t ,  
mert fiatalom soha vakon nem hódolt; ha törvényes és a ’ hon 
boldogitására  czéloz, aztgyámolja, de mihelyest a ’ hon ellen 
törekszik, m egdöntésére  mindig ott áll, hol Nyitra követe, de 
mig a ’ minisztérium cselekedete a’ többség  akaratának ki
folyása és szóló véleményével öszszehangzik, támogatni fog 
ja. Indítványa az idők rendkívüli körülményeiből merülve fel, 
a r r a  támaszkodott,hogy: quid consilii. ’S ezért felhija Nyitra 
követét, hogy őt ne mázolja be, mer t mig egy lelke lesz biz
tosítja, hogy Bónis S. absolutisticus iránynak hódolni nem 
fog soha. (Éljenzés)-, 0  1 g y  a y  T. (Pozsony): Midőn e ’fon- 
tosperczekben egyeté rtésre  van szükség, kéri, hogy a ’ t. rrk 
ne szakadozzanak (helyeslés). A’ szőnyegen levő tá rg y ra  vé
lemény az, hogy a ’ törvénynek az úrbéri viszonyok m egszün
tetése vala czélja, a ’ nyitrai javaslat ped ig  arró l szól, mi fog 
történni azzal,a’ mi nem úrbéri,  Szóló azt hiszi, hogy b i r ó e -  
zentul is lesz ’s ha e ’ kérdés elibe kerül, úgy fogja eli télni. 
mint a’ tör.javaslat.

T a r n  ó czy:  Javaslata többsége t nem nyervén, azt visz- 
szaveszi ’s attól eláll (szét is tép te ) .  Szabolcs követének fe
leletével megelégszik, a ’ bemázolásra  nézve megjegyezvén 
azt, hogy őt semmiféle gyanúval nem ílleté, sőt beszédében 
Szabolcs követének közbeszólása folytán kijelenté, hogy őt 
roszszul értette. Megjegyzi azonban, hogy valamint Szabolcs 
követének politikai élete és szeplőtelen hazafisága irán t min
dig tisztelettel viseltetett, úgy viszont követeli, hogy az ő szel
lemében se kételkedjék senki. (Helyeslés) . M á r  í á s s  y (S á 
ros ) :  Pozsony követének véleményét pártolja. T o m c s á n y i  
Hont követének kijelentését ez időben vitatárgyul tenni nem 
ak a r ja ,a ’ tá rg y ra  nézve kívánja, hogy az elkülönítés m eg tö r 
tént, ’s m egtörténtnek nyilatkoztassák, hol ped ig  nem ment 
véghez, a r ra  nézve a ’ minisztérium a ’ jövő országgyűlésre 
tegyen javaslatot.  Sz e n t k i r  á  1 y i M. jegyző: A’ legköze
lebb országgyűlésig elég dolog lesz a ’ törvények v égreha j
tásával, akármilly eljárást szabnának a’t. rrk , addig nem igen 
történnének m eg illy elkülönítések. De nehogy az i l lypörök 
az uriszék megszüntetése következtében megakadjanak,vagy 
hogy újak időközben folyamatbavétessenek, legjobb lesz e ’ 
végett az ahspáni széket kijelelni. Ezen módosítással legjobb
nak tartja, a ’mitBékés követe mondott.B  i r  ó .1. elnök: a ’ 1 98 .  
sz.irományt a ’rreknek kivánságáhozképest végzésileg m e g -  

I semmisileltnek nyilatkoztatja. V i d o s J. Hont követének v é -

leményében nem osztozik,’s hogy az ellenkező vélemény is 
tudva legyen, megjegyzi,  miszerint a’ minisztériumot d ic ta -  
torságnak nem tekinti, mert midőn ő felsége a’ törvényhozás 
fölterjesztése értelmébengr.Batthyány Lajost miniszterelnök
nek kinevező, felelős minisztériumot alapított mellyet d ic ta -  
torságnak nevezni nem lehet. K o s s u t h  L. Hont követének 
nagy szavára, minőkkel t r é f á l n i  b a j  o s ,  nem akart fe
lelni, m er t  gondolá azt, h o g y  a z  e l f o g  h a n g z a n i ;  
most azonban kijelenti, hogy dictatort nem ismer, és számot 
vessen magával az ki valakit dictátorságról gyanúsítani m e
részel. A’rend  és nyugalom érzetétől mindenkinek át kell ha t
va lennie,’s m eg  nemfoghatjaHont követének a lap ta lan m o n 
dását és ki illyet mond, kétszer is fontolóra vegye az illy szót 
(zajos tetszés.) —  B i r  ó J. elnök: Kérdi,  hogy  az erdők fen -  
tar tásáról is kívánnak é a ’ t. rr .  rendelkezni?Erre nézve je g y 
ző szinte javaslatot fog szerkeszteni. A’ főrdek szóbeli üze
netben átküldött egyéb kivánataira nézve különösen a’ ha
szonbérlők és tulajdonosok közti viszony kiegyenlítése iránt 
törvényben rendelkezni nem látták helyén. Azon községekre 
nézve p e d ig ,  hol az örökváltság m ár megtörtént, de a ’ dij 
m ég  egészen le nem fizettetett, a ’ minisztériumnak m e g h a -  
gyatik, hogy a ’ fenforgó körülményekhez képest az igazság 
és méltányosság alapján intézkedjék.

Gr. Sz é c h e n y i  István elnök: Miután Pestm. követének 
útmutatása folytán azt hiszi, hogy ha a ’ I 9 8 ik s z .  iratból csak 
egy példány is elterjed az országban, kárt fog okozni,Nyit
ra  követét bará tságáná l fogva kéri , ne vegye rósz néven,ha 
az iratot az elnöki székben szélszaggatja , a ’ hátralevő példá
nyokat pedig  önmagának ajándékoztatni kéri bepako lásra ,ba  
Pestre  megy ’s igy aztán él magyar, áll Buda még. (Kaczaj). 
— T a r n ó c z y  K. Barátsági contestatióknak vagy d e p re c a -  
tiónak helyét nem látja, midőn nem személyekről van szó, az 
iratot ő m aga eltépte. Gr. Sz é e h  e n y i l s t v .  elnök: Az em be
rek  leginkább az első benyomás után indulnak , ha ezen irat 
igy megsemmisittetik, ezen fogás használni fog, vannak töb
ben jelen, kik ezt k ih irdetik .— K o s s u t h L .  N ag y -B ecsk e -  
rek népgyülésének petitióját nyújtja be, melly a ’ pesti 12  pont 
elfogadásáról szól. Yálasztványhoz utasittatott. Ezután a ’ fő- 
rendek válaszüzenetei az országgyűlés évenkinti üléseiről ’s 
a ’ sz. kir. városokrul szóló rendi üzenetekre kerültek tanács
kozás alá, ’s K o s s u t h L. felszólalására elhatároztatott,hogy 
a ’ még hátralevő tárgyak szedessenek öszsze, ’s az o rszág
gyűlésnek pá r  nap alatti eloszlása a ’ nyugalom érdekében kí
vánatos lévén, a ’ sanctió alá bocsátandó t.czikkek s z e r e z t e s 
senek. Délután ismét kér .ü lés  volt hirdetve 5  órára ,mellyben 
első emelé szavát B ó n i s S. A’ jelen rendkívüli körülmények 
között, úgymond, sok függ attól, hogy a ’ törvények mielőbb 
sanctionáltassanak, nehogy a ’ sanctió iránt szállongó külön
féle alaptalan hírek a ’ felizgatott kedélyeket kitörésre ösz
tönözzék, szóló a ’ nyugalom embere lévén felvilágosítást kí
ván a ’ minisztériumtól, mi tör tén t legyen a’ sanctió gyorsítá
sa iránt. K o s s u t h L .  Nem tekinti ugyan m agát m ég  olly ál
lapotban, hogy hivatalosan felelhessen, jelenti azonban,hogy 
semmi bizonyost n em tu d ;a ’ miniszterelnök Bécsbe mentDeák 
Ferenczczel és a ’nádorra l ,de  még eddig semmi bizonyos nem 
érkeze t t , ’s ha valami tör tén t ,  úgy hiszi, hogy az országgyű
lési elnökségnek tudtára  esett, igy hát ha a ’ rrk. magokat tá 
jékozni kívánják, nincs más ut, mint országbíró  ő kegyelm es- 
ség é t  hivatalosan megkérdezni (tudtuladatik, h o g y ő  kegyel-  
messége elment Bécsbe) vagy a ’ tárnokot. Ezen javaslat nyo
mán Szabolcs és Gömör megyék e. követei kiküldettek ’s visz- 
szatérvén egyedül azt je len te t ték , hogy az országbíró ne
gyed óra előtt Bécsbe m en t ,  a ’ tárnok meg semmit sem tud 
a ’ dologról, azt sem ,hogy az országbíró elutazott. Tudomásul 
vétetett. ■— ■

K ö n i  g J. (Székesf.) : Utasításánál fogva jelenti , hogy 
küldőji a ’ 157 ik  sz. sajtó t. javaslattal m ege légedve  nincse
nek, melly tárgyban utasítását per extensum felolvassa. B i r ó  
J, elnök: Székesfeh. követe igazolása végett utasítását felol
vasván napi rendre híja fel a’ rrket.  S z i n t a y  J. (B ereg ) :  
Az országgyűlésnek működései iránt küldőinek méltánylá
sát tolmácsolván, kivánataik közül a ’ mik m ég  e ’ táblánál elő 
nem hozattak, kettőt emel ki: egyike az, hogy azon ti lalom, 
melly a ’ m egyéjében levő sós forrásoktól az adózókat kizárja , 
megszüntessék, különben a ’ megye önhatalmával fog intéz
kedni; második az, hogy az örökös főispánságok még ez orsz .  
gyűlésen szüntessenek m eg. S z e n t k i r á l y i  M. jegyző olv. 
a ’ legelőelkülönités és faizás, a ’ haszonbérlők és tulajdonosok 
közti viszonyok ’s az eddig kötött úrbéri szerződések tá r g y á 
ban készült javaslatokat, nemkülönben válaszüzenetét a ’ t. 
rrknek a ’ sz. kir. városok ’s az országgyűlés évenkinti ta r tá 
sa tárgyában ’s kitűnő szorgalmáért az egész tábla által több
szörösen mególjeneztetett. Nem lévén más tárgy, az ülés el
oszlott.

O r s z á g g y ű l é s i  l e g ú j a b b  m e g á l l a p o d á s o k .
Tör vény csikk az ösiség eltörléséről.ki ősiség eltö rlése 

ezennel elvilegkimondatván, rendeltetik: 1. § .  a ’ ministerium 
az ősiség teljes és tökéletes eltörlésének alapján a’polgrári tö r 
vénykönyvet ki fogja dolg ozni, és ezen iörvónykönyvjavasla-
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tát a’ legközelebb országgyűlés elibeterjesztendi —  2. §. I- 
dőküzben a’ legközelebb országgyűlésig mind azon perek 
folyamata, mellyek az ősiségi viszonyokból vették eredetüket, 
és még végitélet által befejezve nincsenek, lelfüggesztetnek; 
úgyszinte illynemü pereknek megindítása is, az 1 8 3 6 : 14. 
törvényczikkely eseteit kivéve, eltiltatik.—

Tör vényczikk d  színházakról. A’ színházakra néz
ve ideiglen rendeltetik: — 1. §. Színházak ezután az ille
tő törvényhatóság engedelme nélkül nem nyittathatnak. —
2 .§ . A’ színmüvek előadhatására nézve eddig a’ könyvvizs
gálók által gyakorolt vizsgálat eltöröltetik. —  3. §. A’ pesti 
magyar nemzeti színház igazgatóját kivéve,színpadon bármi
nemű nyilványos színi előadások, csak az illető helybeli ha
tóság tudtával és engedelmével történhetnek; ezen kívül min
den színházak, a’ pesti magyar nemzetiszinházat sem véve ki, 
rendőri felügyelés tekintetében, a’ helybeli hatóság alá ren
deltetnek. 4. §. Ki az íső és 3ik §. rendelete ellen vét, az el
sőbb esetbena’ színház bezáratásán fölül 1000 forintig ter
jedhető és az országos pénztárba adandó pénzbírsággal fog 
bünlettetni. —  5. §. A1 színház bezáratása elnökileg történ
hetik, a’ büntetés pedig rövid szóbeli peruton fog kimondatni.

Törvény czikk d  nemzeti színről és ország czime- 
réröl. l.S.A’nemzeti szin és országczimere ősi jogaiba visz- 
szaállittatik.— 2. §. Ennélfogva a’ három szinü rózsa polgári 
jelképen újra felvétetvén, egyszersmind megállapittatik,hogy 
minden középületeknél ’s közintézeteknél minden nyilványos 
ünnepek alkalmakor és minden magyar hajón a’ nemzeti 
lobogó és ország czimere használlassék.Egyébiránta’kapcsolt 
részeknek szabadságukban hagyatván, hogy az ország színei 
és czimere mellett, saját színeiket és czimerüket is használ
hassák.—

Törvény czikk d  magyar egyetemről. A’ m. egye
temre nézve rendeltetik: 1. §. Az egyetem egyenesen a’köz- 
oktatási miniszter hatósága alárendeltetik.— 2. §. Az oktatás 
és tanulás szabadságának azon elve, hogy egy részről a’ ta
nuló arra nézve: melly tant és mellyik tanártól kívánja hall
gatni, szabad választást tehessen,más részről: hogy a’ ren
destanárokon kivülmás jeles egyedek is a’ minisztérium által 
ideiglen megállapítandó, későbben pedig törvény által meg
határozandó föltételek mellettoktathassanak, törvényesen ki- 
mondatik.— 3. §. Ezen elvnek az egyetemnéli alkalmazása a’ 
közoktatási miniszterre bizatik, tudósítását ez,és egyéb e’rész- 
ben teendők iránt a’legközelebb országgyülésnekbenyujtván.

Határozata a kk. és rr. tablójának Bielicz és Bi- 
ala városok polgárai által d  magyar nemzet képviselő -  
ihez intézett nyilatkozatára. A’ kk. és rdek semmit sem o- 
hajtván inkább, mint azon nemzeteket, mellyeket a’ magyar 
nemzettel boldog és bal sorsban a’ törvény éshisztória egye
sített, velők együtt jó érzeményben is egyesülve látni; Bielicz 
és Biala városok polgárainak hozzájok intézett nyilatkozatát 
annyival örvendetesb indulattal fogadták,mivel azt első jelen
téséül vélik vehetni: a’ szabadság nagy eszméje azon korlátok 
fölött,mellyeket nemzetiség vont, felül emelve, olly találko
zási pontul szolgál: mellyben azok, kik eddig sokféle tekin
tetben elkülönözve állottak, egymást testvérkint fölkereshe
tik. Ezen kapocs, a’ polgári és vallásbeli szabadságnak szent 
kapcsa, forrasztékul fog szolgálni az ausztriai ház uralkodá
sa alatt egyesült nemzeteknek; melly által egy közös érde
ket nyervén, az egész megdönthetlenül erős, és minden egyes 
nemzetek az egészben boldogok lehetnek, olly institutiók ál
tal, mellyeknek segitségével, az eddig ápolt külön érdekek 
kiegyenlítésére őszinteség és bizodalom nyújthatnak segéd
kezet. A’ kk. és rr. a’Bielicz és Biala városok polgárainak üd
vöt és testvéri köszöntést mondanak,és ezen érzelmeik kinyi
latkoztatására az elnök-minisztert bízzák meg.

Határozata a kk. és í rnek d  mgos förendekhezaz 
országgyűlésnek mielőbb berekesztése iránt. A’ kk. és rr. 
napról napra érezvén nehezedni a’ körülmények súlyát az ál
tal, hogy az országgyűlés berekesztése még mindig bizony
talan; nehezedni pedig különösen azért, mert a’ közigazgatás 
és kormányzásnak rendezettműködése a’ törvényhozás mun
kájának befejezése előtt meg nem indíttathatván, a’ nemzet 
közéletének fejlődése törvényes formákban nem nyilatkozha- 
tik; e’ tekintetet olly komolyan figyelmeztetőnek vélik, mi
szerint kötelességmulasztásnak tartanák a’jelen országgyű
lésnek bováhamarébb leendő berekesztését, és a’ még hát
ralevő nélkülözhetlen szükséges törvényhozási munkálat be
fejezését nem szorgalmazni. —  És e’ tekintetben valamint 
legrövidebb, úgy leginkább czélravezető útnak gondolják e- 
gész tisztelettel megkérni ő cs. kir. főhgségét az ország 
nádorát és teljhatalmú kir. helytartót, hogy e’ tekintetbenő 
felségénél a’szükséges intézkedéseket kieszközleni méltóztas- 
sék.— Egyszersmind, miután semmi nem lehet örvendetesb 
e’ nemzet előtt, mint bemutatni koronás királyának azon há
la és tisztelet adóját, mellyel tartozik, ha ezen országgyűlés
nek, miről a’ kk. és rr. semmit nem kételkednek, mindazon 
dús eredvényei királyi jóváhagyással is szentesítve lesznek, 
mellyek az ország rendei által ő felségének kegyelmes jóvá
hagyása alá részint már felterjesztve vannak, részint rövid

órák vagy napok múlva fölterjesztendók. A’ kk. és rr. azon 
forró óhajtásukat fejezik ki: vajhaőcs. kir. felsége koronás 
fejedelmünk a’ törvények vég sanctióját, és az országgyűlés 
berekesztését tulajdon felséges személyével szerencsésiteni 
méltóztatnék.— A’ kk. és rr. ezen óhajtásuknak is ő felsége 
elibe terjesztése végett a’ nádor kir.helytartót kívánják tisz
telettel megkérni.— Ezekfolytában pedig bizodalmasan szó
lítják fel a’ mgos főrendeket, hogy kérésüket a’ kk. ésrr. ké
résével egyesítve, ő cs. kir. főhgségének a’ nádor királyi 
helytartónak részükről is kifejezni szíveskedjenek.

Tör vény czikk d  vallás dolgában. 1. § . Az unitaria 
vallás törvényes bevett vallásnak nyilványíltatik.2.§. E hazá
ban törvényesen bevett minden vallásfelekezetre nézve kü
lönbség nélkül tökéletes egyenlőség és viszonosság állapít- 
tatik meg. 3. §. Minden bevett vallásfelekezet egyházi és is
kolai szükségei küzálladalmi költségek által födöztessenek, ’s 
ez elv részletes alkalmazásával a’ ministerium az illető hitfe— 
lekezetek meghallgatásával a’ közelebb törvényhozás elibe 
kimerítő törvényjavaslatot fog előterjeszteni. —  4. §. A’ be
vett vallásfelekezet iskoláiba járhatás, valláskülönbség nél
kül mindenkinek kölcsönösen megengedtetik.—  5.§ . A’mi- 
nisterium rendelkezni fog, hogy a’ bevett vallásokat követő 
katonák saját Yallásu tábori lelkészekkel láttassanak el.

Törvényjavaslat Magyarország és Erdély tör
vényhozási egyesüléséről. A’ két magyar haza egygyé ala
kulásának eszközlésére nézve a’ törvényhozó test egyesítése 
lévén a’ legelső teendő: addig is, míg a’ két testvér magyar 
hon teljes egyesülése megtörténhetnék,Erdélynek Magyaror
szág legközelebb országgyülésénirészvéte iránt határoztatik: 
—  ].§ . Az erdélyi királyi hivatalosak a’ főrendi táblán sza
vazattal birandnak, kivevőn a’ kir. kormányszék ’s kir. tábla 
tagjait és a’katonákat. —  2. S.Erdély a’ viszszakapcsolt ré -  
szeketodanem értve, a’ legközelebb egyesült országgyűlésre 
66 követet küldhet. —  3. §. Ezen követeknek az erdélyi ha
tóságok közti felosztása ’s ez országgyűlés t. törvényczikké- 
nekrendelete szerinti megválasztása iránt az erdélyi ország
gyűlés fog intézkedni. —  4. §. Jelent, ez. fenebbi §§ai csak a- 
zon esetben lépnek életbe, ha azokat Erdélyország is elfo
gadja. —- 5. §. A’ felelős ministeriumnak kötelességévé té
tetik, hogy minden kitelhető törvényes eszközöket felhasz
nálva,’s magát az úgy e’ végett a’ múlt országgyűlésen ki
nevezett bizottsággal,mint szinte az Erdélyben közelebb ösz- 
szegyülendő országgyűléssel érintkezésbe téve, az egyesülés 
teljes végrehajtására szükséges lépéseket megtegye, ’s e’ 
tárgyban kimerítő törvényjavaslatokat terjeszszen a’ legkö
zelebb hongyülés elibe; vezérelvül mondatván ki e’ tekintet
ben, miszerint: 6. §. Magyarhon Erdély mindazon törvé
nyeit és szabadságait, mellyek a’ mellett, hogy a’ szorosabb 
egyesülést nem akadályozzák, a’ nemzeti szabadságnak és 
jogegyenlőségnek kedvezők, sértetlenül fentartani ’s elfo
gadni kész. —  7. §. A’ testvér két magyar hon egyesítésére 
a’ sarkalapzatnak e’ törvény szerinti letételét Magyarország 
Erdélynek testvéri kezeibe fekteti.

P o z so n y  mart. 3 lkén . Ma volt Magyarországnak vál
ságos napja, a’ tegnapelőtti leirat végletekre csigázá a’ ke
délyeket, a’ húr pattanásig meg volt huzva, egy merész csa
varás még, ’s a’ nyíl viszszahozhatlanul el van lőve, milly si
kerrel, azt csak az ítélheti meg, ki a’ mindentudás könyvéből 
olvasott. Mára volt várandó a’nádor, ki a’ nemzet kívánalmai 
eszközlésére hivatalát kötötte le, férfias szavával. És már szár
nyalt a’ hir, miként a’ nádor bútorai vitetnek Bécs felé, az in
gerültség nötten nőtt, egyszersmind elszántság fogván el a’ 
kebleket. így mentünk reggel a’ kerületi ülésbe, mindenki 
Kossuthtól vártaa’ megváltó szót, várta az intést a’ teendők 
iránt. Bőn is felszólitá őt, ’s azon választ nyerők tőle, hogy 
a’ ma délben érkezendő gőzös Istvánnal köt ki a’parton,hon
nan a’ kir. leirat mását Perczel Móricz és társa tüstintátveszi, 
hogy vele Pestfelé tartson. Az alsótábla— a’ határidőt be
várni határozá,— melly ha elmúlik —  B ó n i s  előre jelenté, 
hogy indítványt teend a’ körülményekhez alkalmazottat. A’ 
táblán épen a’ képviseleti rendszert rostálgaták országos ü- 
lésben, midőn 1 '/2 óra felé az álgyuk durrogni kezdőnek je 
lentvén a’ nádor jövetét, a’ partra tengernyi népség futott’s 
a’ nádor mosolygó képéből mindenki leolvasván az örömhírt, 
sietett az országházba,hol azonban azon tudósítást vévé,hogy 
a’ leírat csak esti 6 órakor hirdettetik ki elegyes ülésben. Ez
alatt a’ Bécsbőlviszszaérkező minisztereket fogták körül, ’s 
magunk hallók a’ bölcs D e á k  ajkairól, hogy a’ leirat körül
ményeinkben megnyugtathatminden jó hazafit. 5 óra felé a’ 
főrendek termébe siettünk, melly akkormár minden zugában 
zsúfolva lón, a’ lépcsőzetet’s folyosókat is a’ nép lepte el,olly 
eleven volt az érdek,feszült a’ várakozás. Ezalatt az alsó tábla 
zárt tanácskozványban tanakodott, mig a’ közönség hüve- 
lyezgeté a’ lehetőségeket. Sokan hinni csak saját füleiknek a- 
kartak ’s ha valaki biztatá őket, fejeiket rázták. Mindenki tud
ta, hogy most válik el, vájjon vér nélkül megy é át a’ reform.
6 órakor ő fensége belépetta’terembe,mennydörgő éljen üd- 
vözlé őt, a’ nők karzatáról virágzápor hullott alá, az asztalon 
egy pompás koszorú diszlett; hölgykezekből kerültoda,mely- ,

lyet ülés végével nádor ő fensége leirhatlan tetszészaj között 
fölragadott és magával von. Az éljendörgés,tapsvihar, kard- 
csörtetés csilapultával ő tens, a’ kir. atyai indulatjáról biz
tosított, ki úgymond a’ nemzet minden kivánságit teljesitni 
kész,csakhogy a’szeretett nemzetboldog legyen, ezen indulat 
tanúságául szolgáljon a’ leirat. Itélomester ur a1 király alá—

I irt nevét olvasván, a’ közönség kitörő lelkesedése következ- 
j tében megrivalt éljenzés ’s tapsok zaja miatt csak több perez 
j múlva kezdhető m ega’ tartalom olvasását. A’ tartalom önök 
I előtt tudva van, és most menjünk az alsó táblára, hogy lássuk, 
j ottan mikép fogadtatott az. Az alsó tábla tereme már tömve 

volt, az elegyes ülésből átjöttek közül csak kevesen lelhettek 
I még helyet. Kossuth és Batthyány beléptökkor szokás szerint 

viharos éljennel fogadtatának. G h i ez y itélomester olvasá : 
„Kelt Bécsben ’stb. F e r d i n an d!“ E’ névre orkánilag zú
dult meg az emberiség a’ hűség és ragaszkodás ösztönsze- 
rü érzetétől elragadtatva, üléséről mindenki felkelt, kezeit 
fölmutatá, tapsolt és több perczen át éljeneket rivalgott. Nem 
lehetett olly fás kebel, kire e’ jelenet feledhetlen benyomást 
nem tett volna; e’ lelkesülés több volt annál, mit egyszerűen 
lelkesülésnek nevezünk, ez a’ szenvedések után óriási lángban 
kitörő érzelem megtestülése volt, az örömnek fájdalom fölötti 
diadalkiáltása, a’hűségnek áldozó szava,a’nemzet kifejezése, 
mellyre egy világhódító irigy szemmel tekinthetett, mert ily— 
lyenben csak az igazság fejedelme részesül.A’ leiratnak min
den betűjét elnyelték, végig hallgatván azt, roppant„halljuk“ 
dördült meg a’ teremben. Sz én t k i r á lyi tüstintitárgyalást 
kívánt. B a t t h y á n y  miniszternelnök fölkelt ’s kinyilatkoz- 
tatá, hogy részéről a’ felolvasott királyi reseriptumot elfo
gadván, annak értelmében a’ minisztériumot megalakítani 
kész,’s a’neveket most már őfelsége elé terjeszti megerősí
tés végett. Ezután V i d os mint kér. jegyzőpontonként olva
sá a’ leiratot, a’ miniszteriális tórvénynak ide vonatkozó he
lyeit pedig S z e n t k i r á l y i  olvasgatá el fölvilágositásul, 
mellyekre csak a’ helyeslés hangjai hallatszának mindenfelől. 
Ezek végeztével Deák F. emelt szót, folytonos figyelem és 
tetszés között imigy tolmácsolván nézeteit:

A’ felelős magyar kormány e’ rescriptum nyomán meg 
lesz. Fölösleges mondania, hogye’ törvény csak forma, e - 
rőt neki a’ nemzet adhat: mert látjuk, hogy Francziaországban 
ugyanazon felelős kormány törvény mellett a minisztérium 
zsarnok is volt, míg ugyanazon törvénynél fogva máskor a’ 
nemzet feleletre voná minisztereit. Magyarországnak minden, 
mit papiroson adhatni, megadatott: hogy az életben is meg
legyen az, saját erőnktől függ. A’ leirat fölött dicséretettar- 
tani, nincs szándokában,belőle mindenki érthetett. E’ leirat
nak kettős becse van, egyik az, hogy a’ nemzet forró óhajtása, 
hogy felelős kormánya legyen, teljesült; másik az, hogy e’ 
leirat sok ezer polgár életét tartá meg (ugyvan!) A’törvény- 
nek hatást a’ nemzet morális ereje eszközlend.Most már in
tézkedni kell a’ civillista iránt. A’ független minisztériumra fő 
garantia az, hogy a’ nemzet financziájáról magarendelkezzék. 
Eddig ez nem volt kezünkben, költöttek pénzünkből annyit, 
mennyit akartak, most kezünkben lévén az első lépés, hogy a’ 
fejedelem tartásáról gondoskodjunk. A’civillistátmegállapitni 
a’jövő képviseleti országgyűléshez tartozik, melly egyszers
mind a’ diplomatiára’s olly hadi ágakra, mellyek külön álta
lunk nem biratnak, mellyek azonban jól rendezett hadsereg
től elmaradhatlanok, minő a’ patlanlyusság, mérnöki test’stb. 
a’birodalommal aránylagosan viselendő szükséges költsége
ket egy sommában megajánlani.E’ két utóbbi iránt financiális 
miniszterünk Ausztriával értekezvén jövő törv.hozás elé költ— 
ségvetéstterjesztend,melly elfogadtatván ő fels.gének; óváha- 
gyás végett bemutattatik. Addig is azonban valamelly sommát 
ideiglen m egkell határozni, mert azon alternatívában va
gyunk, hogy vagy most erga inputationem ajánljunk meg bi
zonyos öszszeget,vagy az udvart elláttatlanul hagyjuk a’ jövő 
országgyűlésig, vagy hogy addig helyettünk a’ birodalombeli 
egyéb országok fizessenek. E’ két utólsót választanunk nem 
lehet, azért most kell már intézkednünk. A’ civillista fölött 
egy nemzet sem alkudozik sokat, egyszerűen megajánlja az 
öszszeget, fölszámítván a’ kiadásokat. E’ számitgatásramost 
rövid az idő —  nincs tehát más mód, mint találomra hatá
rozni meg öszszeget, melly a’jövő országgyűlés által meg
ajánlottba beszámittatik. Ezt most kimondván, a’ tárgy jelen
re befejezettnek tekintethetik. („Ajánljon a’ miniszter“ kiált
ják)—  K u b i n y i  Fér. Midőn küldőji bizalmából az ország- 
gyűlés végire följött azt hívé,hogy már minden kormányi ár
mánykodás megszűnt, pedig ime, még csak a’ napokban kel
le tapasztalni a’ bureaucratiának utolsó vonaglását: mellyet 
azonban legközelebb a’ nádor és országgyűlés erélyes föllé
pése megtört. E’ leirat általán minden vágynak meg nem fe
lel, de a’jelenre nézt kielégíti őt, a’jövő, mi még hátra van, 
kivívja magáét ’s ha ehez a’ nemzetnek ereje nemleend, meg
érdemli, hogy veszszen el. ó  financziánk elrendezésénél fő
nyereségnek tartja , hogy a’ statusadósság elvállalása ellen, 
biztosítva vagyunk,költségekre pedig főgarantia a’felelős mi
niszter contrasignalása, és főkép a’ jelen miniszterek egyedi
ségében fekszik a’ biztosíték, (ügy van) Nyereség az is,hogy
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a4 kanczeiláría szerencsésen megszűnt, melly magát â  ná
dort is comprommitálni nem iszonyodott.És be lévén hozva a’ 
népképviselet — a’ honvédelmi ügyet sem félti már.— Most
m ár__. jg-y végzé beszédét —  a’ mi napunk le já rt, siettessük
a’ dolgokat, hogy a’ népképviselők foglalhassák el illő he
lyeiket: kérjük ő felségét hogy fölterjesztett törvényeinket 
sanctionálja mielőbb. Éljen a’ fejedelem, éljen a’ szabadság: 
elfogadja a’ leiratot.

Ma da r á s z .  UraimlE’leiratnálkettő az, mi figyelmün
ket nem kerülheti el. Örömeink közepeit se feledjük el a’jö
vőt, ’s ép ennek biztosítása tekintetéből, nem szabad elvetnünk 
a’ jelent. A’ ünancz és hadügy nem úgy sanctionáItattak,mint 
akarók: de mint vannak, mostanra kielégítők a’ felelős mi
nisztérium miatt. Igaz —• mint Zala követe mondá —  a’ fele
lősség csak Írva van , annak erőt a’ nemzet szerezhet, de hi
szi, hogy a’ magyar teljesen kivívja a’ felelősséget, és vala
mint áldani fogja e’ nemzet a’ hűn eljáró miniszteriumot:ugy 
másrészről elkövetett hibákat megorvoslani elég erős leend. 
E’ leiratban sok megnyugtatót talál. A1 statusadósság nya
kunkra tolva nincs, mitől nem is félt, mert e’ hazaszeplőtlen- 
ségét megbirta volna őrzeni. Mivel ő felsége leiratában finan- 
czialis függetlenségünket elismeri,helyén látja,hogy a kir. ud
var tartására bizonyos Öszszeg ajánltassék; helyén azt, hogy 
a’ diplomatiai költségeket aránylag viseljük, úgy ^szinte azt, 
hogy a’ hadi institutiók biztosítására fizessünk. E tekintet
ből elfogadja a’ leirat idevonatkozó pontját, mert csak 
ideiglenes a’ rendelkezés. Megajánlani kész bizonyos öszsze- 
get,melly a’ jövő országgyűlés által inputáltassék. A meny- 
nyiség iránt —  utóljára tartja fon szavát. A hadsereg 
külső alkalmazása iránt a’ Bécsbenlevő miniszter lesz felelős, 
—  igaz, jobban szerette volna,ha a’budapesti miniszter con- 
trasignál ebben is, —-de azért megnyugszik abban, hogy a 
bécsi miniszter is magyar és felelős leend. A haditisztek ki
nevezésére nézve is a’ miniszter birand befolyással, mit helyén 
lát,ez a’ nemzetnek régi óhajtása, e’jogot a’ helytartótanács
nak kelle gyakorolnia; de az inkább törvénytelen parancsok 
osztogatójává sülyedt,’s igy megszűntének szinte örül. He
lyén látja ezúttal a’ minisztériumot felszólítani, miként a’ ma
gyar hadak külső használását nem érti úgy, hogy támadások
ra, vagy a’ pragmatica sanctió ürügye alatt az alkotványos 
mozgalmak eltiprása végett használtassék: oda sem kíván
ja e’ pontot magyaráztatni,hogy más országokhatáraink meg
támadása nélkül —  támadtassanak meg hadseregeink által. 
— E’ kijelentése mellett mindenkor kötelességének tartja ki
mondani, hogy a’ minisztériumot fölvilágositás végett felszó
lítani joga legyen (mindnyájának! éljen!).

Ba t t hy  ányi  Laj. miniszterelnök: A’ pragmatica sanc- 
tiót a’ somogyi követ értelmében érti a’ minisztérium is ,’s e- 
zért a’ magyar katonaságot alkotványos irányok elnyomására 
használtatni nem engedi meg soha.—  Egyébiránt kijelenti, 
hogy külellenség ellen nemcsak akkor használhatni katonasá
got, ha határainkat via facti megtámadá: mert képzelhető e- 
set, midőn az aggressiv háború is defensivnek tekintetik.—  
K o s s u t h  L. A’ jelen leiratban két lényeges pont van, a’ 
pénzügy’s honvédelem.E’dolgok elintézésében egyet nem kell 
szem elől téveszteni, mikéntmi eddig a’ hűség alapján állunk 
azon fejdelem irányában, ki fejdelme Ausztriának is. Ebből 
egy olly viszony ered, melly közösen intézendő el, mindad
dig, míg a’ sanctio pragmatica fenmarad. Mi nem az elszaka
dás hanem a’ sanctio pragmatica biztosítása terén állunk: és 
e’ szempontból Ítélendő meg a’ leirat. A’ financziára nézve az 
észrevétele: ha e’ sanctió pragmaticai kapocs nem volna, Bu
dán lakó fejdelmünk udvartartását egyedül mi viselnek: most 
azonban födözik azt más nemzetek is , ’s pedig ezentúl alkot
ványos formák között, mellyben a’ magyarnak is része vau,’s 
igy része az ausztriai ház megörökítésében,mellynek föntar- 
tásához őt aránylagos költségviselés illeti. Hasonló ehez a’ 
diplomatia: hasonló a’ hadsereg most közösen használt ré 
szeinek ellátatása is,melly utóbbiról azonban a’ nemzet képvi— 
selőj honvédelmitekintetbőlisgondoskodnifognak.Ésmidőn 
most itt ezeknek költségeiről gondoskodunk, tanú arra az, 
hogy a’ magyar financziának állása független; mert egyedül 
mi és nem más gondoskodik az udvar ellátásáról. E’ percz-

ben a’ sommához még nem szól, mellynek meghatározására 
nézve megnyugtató az,hogy a’ mostani megajánlás ideiglenes: 
’s a’ somma jövőre beszámittatik.A’jövő törvényhozás a’ je 
len törvény szentesitésétől fogva ajánlandja meg a’ civillistát, 
mert ekkor lón függetlenné a’financzia: ha mosttöbbet aján
lunk, az akkor megajánlott fejében kevesebb fizettetik, ha 
pedig kevesebb sommát ajánlunk meg most, mint a’jövő tör
vényhozás a’ hátramaradt akkor pótoltatni fog. —  Ez a’ 
n e m z e t  e l ő t t  e l é g  g a r a n t i a .  —  Magyarország 
jövedelme eddig a’ hadiadót is ide számítva 28 millió forint 
volt. Es mit láttunk ennyi pénzből az országrahasznost?Nem 
tudunk egyetlen utat mutatni, újabban egy párrealiskola állít
tatott föl, mellynek alapja is egy más iskolaiból vétetett. —  
—  Ezentúl megadjuk a’ fejedelem udvartartására szüksége
set, a’ nemzet generositásához képest, mert 15 milliónyi 
ország azt tűrni nem fogja, hogy királya Ulászló szegénysé
gére jusson, hanem a’ nemzet méltóságához illő fényben él
jen. („Úgy legyen!“— ) A’ többi pénzt fordítjuk hazánk föl
virágzására, fordítjuk a’ honvédelemre,fordítjuk a’ népneve
lésre, hogy az megérvén a’ szabadságra azt becsülni tudja, 
fordítjuk hazánk anyagi javára, hogy hol eddig szükség ural
kodott,kevés év alatt paradicsom viruljon:— mert isten meg
adta a’ szerencsét,hogy e’ nemzetsajátjövedelmeiről rendel
kezzék. Ennek kivívása az aristocratiának végpercze.-— Nem 
szokta dicsőitni az aristocratiát, de a’ magyarra nyíltan ki
mondják, hogy szebben nem szállhat le az aristocratia, mint 
melly saját jövője kulcsát a’ népnek adá. Melly nemzetnek föl- 
virulásáramindeneszköz kezeiben lévén,szabadlenni nem lúd , 
— ^esszen. —  A’ sanctio pragm. szempontjából veszi a’ hon
védelmet is. Midőn a’ fejedelem elismeri, hogy a’ honvéde
lemről gondoskodás csak a’ nemzetet illeti, ’s a’ katonaság 
elhelyezését a’ budapesti magyar minisztériumhoz tartozónak 
hirdeti,akkor bevallja, hogy a’ szabadság ellen a’ bajonet nem 
fordittathatik, hanem igen a’ szabadság felforgatóji ellen, ’s 
ez a’ különbség a’ múlt és jelen között. —  A’ magyar kato
naságnak ország határain kívüli alkalmazását ’s a’ tiszteknek 
őfelsége által leendő kinevezését illetőleg, —  lévén a’ sanc
tio pragmatica— öszhangzás miattigy kell lennie.-biztositékul 
ott van a’contrasignálás. A’ nemzet önálló, szabad befolyá
sa papíron áll: azt foganatba venni a’ nemzet erejétől függ, 
—  Úgy fogta föl szóló, hogy e’ törvény ’s a’még fölterjesztés 
alattiak sanctionálva lévén e’nemzet sorsának urává lón. —  
Ne vegyék kérkedésnek ha magáról szólva,—  egyenvonalt 
húz a’ jövő és múlt között.— (Halljuk, halljuk!)— Én—  úgy
mond—  egyszerű polgár vagyok, nekem semmi hatalmam, 
befolyásom nem volt, mint azon igazság, melly lelkemben 
van. És a’ gondviselés utjain ez egyszerű polgár a’ körül
mények nagyszerűségében azzá lön, hogy e’ kéz (fölemeli 
kezét)döntőleg határozhatott az ausztriai ház léte és enyészte 
fölött: ’s most is ha azt mondámvala, ,,nem kell e’ leirat“ —  
a’ polgárvér patakokban omlott volna e’ hazában. Azonban 
lelkeismérelébe tekintve, úgy látá, ha kérkedés vagy hiúság
ból meggyujtolta volna a’ polgárháború szövétnekét,—  
olly felelősséget válialandott el, olly nagy leende bűne, hogy 
nincs a’földön kin,melly büntetésére elég lett volna.— (Rop
pant tetszészaj) Midőn tehát e’ dologról ekként gondolkozik, 
midőn e’ nemzetet sorsa urává lettnek látja,— bár szólónak 
néhány kedvencz eszméje teljesülve nincs —  csak azért hogy 
legyen meg —  viszszaborzad a’ polgárvértől: úgy mástól is 
kívánhatni, kik e’ teremben és másutt vannak, hogy a ’ pol
gárvér ontásától borzadjanak, mert irtózatos átok ki'sérendi 
lépteiket. E’ mozgalmakban minden elem felhasználja magát: 
szóló is e’ mozgalmak közepett volt olly helyzetben, midőn 
meggondold az és ő kivolt?és midőn mást még rajta is tul- 
mennilát, szinte hajlandó kételkedni: vájjon ők é az előbbiek? 
Kik az előtt néhány héttel még az absolutismus szolgáji vol
tak, mig szóló a ’ szabadságért küzdött, ne menjenek tovább, 
midőn szóló azt mondja: elég!— (E’ czélzat iránt igen érde
kes fölvilágositást adhatnánk, azonban hiszszük, hogy eszök- 
re térnek az illetők.) Merte’ nemzetben a’ szabadság biztosít
va van. —  Ez az, mit mondani akart. .  Vigyük el annak ér
zetét, midőn szétoszlunk: és várjuk m ega’ kormánytól, hogy 
teljesítse kötelességét:de a’nemzetet ne compromitláljuk. —

E’ nemzetszabadabb boldogabb lehet mint volt valaha, reg
gelén vagyunk a’ szabadságnak a’múlttól nincs mit irígyle- 
niink. Ha Ausztria, mint kezdé, beváltja szavát; meglátja, hogy 
az úgynevezett concessiók megalapításával nem vesztett. A* 
tapasztalás bizonyitá, hogy a’ rendszer, mellyet követett, kor
hadt volt, melly mellett egyszerű polgáris több hatalmat bír
hatott, mint minőt constitutionalis alapon egész nemzet sem 
bírhat. Teljesedik jóslata, hogy az lesz a’ habsburgi ház má
sodik alapitója, ki a’ birodalom népeinek alkotványtad.

A’ sommához ma nem szól.
Mai ülésben csak azt kívánná meghatároztatni,hogy a’lei- 

rati módosítások szerintformuláztassék a’ törvényczikk. Aztán 
logalmaztassék egy felírás, megkérni a’ fejedelmet, hogy hü 
magyarjai közé jöjön berekeszteni az országgyűlést’s legyen 
tanúja, miként a’ magyar tettetést nem ismer, a’ milly férfias 
elhatározoltságu a’ szabadság iránti küzdelemben, épen olly 
férfias a’ rendithetlen hűségben is. — (szűnni alig tudó él
jenzés. Elfogadjuk.)

Deák.  A’ somma meghatározását holnapra véli ha- 
lasztandónak. L ó n y a y  Gábor. Uraim! azt gondolom,midőn 
urunk királyunknak hálát fejezünk ki: a’ nemzet képviselőji- 
nek más iránt is vannak kötelességei. Tudjuk, ő fensége eré
lyes fölléptének következvényei ezek: azért úgy véli, holnap 
a’követi kar nádor ő fenségéhez elmegy, kifejezni érzelmeit. 
Ez indítvány közhelyesléssel fogadtatott.Sz e n t k i r ál yí ér
dekelteknek Ijivéna’ főrendeket is, meghivandóknakvélemé- 
nyezé. (Elfogadtatott) B ó ni s indítványa nyomán pedig a’ 
küldöttség szónoka,nem mint eddig valamellyfőpap,hanem a’ 
köztisztelet magasztos férfia: K o s s u t h  leend. —

Ezzel az ülés —  hangos örömzaj között eloszlott. —
P o z s o n y ,  april íjén. Délelőtt mindkét táblafényesen 

fölöltözve tisztelgett nádor ő fenségénél, köszönetét mondván 
neki azon erélyes közremunkálásért, mellynek eredvénye a’ 
tegnapi leirat lón. Az országháztól induló küldöttség szép lát
ványt nyújtott, annál is inkább, mert az egész nemzetőrség 
kísérete mellettvonult a’ Grassalkovicspalotáig, hol a’ nádor 
ez időtt tartózkodik. A’ nemzetőrség, melly az országgyűlé
siekből alakult vagy 800 főre megy.— Ó fensége szemlét tar -  
tott fölöttük,’s megelégüléssel látta, hogy rövid időn, milly 
harczfiak fejlének ifjainkból. Délutáni ülésekben a’ különböző 
vallások egyenlőségéről szóló törvényczikkely’s az erdélyi 
uniót illetők fogadtatának el. A’ főrendek pedig a’ képvise
leti rendszerrel vesződtek, a’ munkában olly változtatásokat 
is tevén, mik alkalmasint nem fogadtatnak el az alsó tábla ál
tal. Például: a’ képviselők semmi napi díjat nem fognának 
kapni a’ főrendek szerint: ez persze oda czéloz, hogy csu
pán pénzes aristocrata vállalhasson követséget, és igy a* 
n é p  k é p v i s e l e t  szépen elcsücsüljön.—  Eszterházy hgis 
megérkezett tárczája iránt ministerlársaival értekezendő. A* 
herczeg partra léptekor megéljeneztetett a’ sokaságtól.

A’ ministerek még me ge rő  s í tv e  nincsenek. Úgy 
beszélik, őföls, a’ király közénk jőszemélyesen bezárni azor- 
szággyülést. Röpirattal annyira elárasztatott a’ könyvkeres
kedés, hogy megvenni sem győzik. —  A’ gúnyképek igen jó 
keletnek örvendenek, hanem van is ám egész sereg —  Met- 
ternicbre vonatkozó. —  A’ bécsi gúnyrajzok néha igen el
mések,'—  de a’ pozsonyi eféle gyártvány olly gyarlóság,hogy 
majd mindegyikre egyegy gúnyképet vághatna valami ügyes 
kéz. Go l u b  V i l m o s .

I g a z i t á s. A’ pesti Hírlap mart. 22kei számában a’ m. A- 
kademia üléséről foglalt előterjesztés úgy adja elő a’ m. akadé
mia ülését, mintha Fáy András igazgató ’s tiszt, tag az akadé
miának egyenes képviseltetését sürgette volna az országgyűlé
sen ’s némellyek nevezetesen Trefoil ltag úgy is vette szavait. 
Azonban Fáy Andr. ur másodszor előbbi előterjesztése czél- 
zatát bővebben úgy fejtette meg, hogy mivel az országgyűlésen 
minden hazai érdeknek és igy a’ tudományos érdekeknek is 
képviseltetniük kell, ez okból«’ tudom, akadémia lagjairuik is 
ezen quali/icatióknal fogva befolyásuk legyen a' nemzet kép
viselésében, tudniillik a választásoknál. És igy korán sem azt, 
hogy az akadémia követet küldjön a’ diaetára- Ez akadémiai ü- 
lésben legelőször petitió-felterjesztésről volt szó ’s Fáy András 
ur elegendő megalapítást, organisatiót és a’ fenebbi pontot ter
jesztette elő. Ennyit szükséges igazításul a’ pesti Hírlap említett 
előadására.

41ik szám. É R T E S Í T Ő . 1848.

P e s t r ő l  B é c s b e  naponkint, Győrrel kapcsolatban.
Indulásóra: reggeli 7 óra.

P e s t r ő l  Z i m o n y b a  minden kedden, lefelé Eszéken, fölfelé Tilelen át.
„  „  minden pénteken lefelé Tilelen, fölfelé Eszéken át.
„  O r s ó  v á r  a minden vasárnap, Galacz és Konstantinápolylyal kapcsolatban 
„  ,, az oláh részen.

,, minden csütörtökön, Galacz és Konstantinápolylyal kapcso-
,, latban a’ török részen.

„  O d e s s á b a  april 9 és 23dikán az ugyanezen napokon Orsovűba induló
„  „ gőzössel.______________________________  ______________

Szerkeszti H e 1 me c z y Mi h á l y .  —  Nyomatik T r

Indiilásóra: reggeli 6 óra.
S z o l n o k b ó l  S z e g e d r e  minden kedden és pénteken reggel
S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden vasárnap és szerdán reggel. Pesten april 

íjén 1848. Az első cs. kir. szab. Dunagözhajózás i tá r s a s á g  főügynöksége.

Csőd fefßyverUessitesre,
Azon puskamüvesek és szíjgyártók, kik a’ pesti nemzeti őrsereg fegyverzetét és az ahoz 

kivántató szíjgyártó munkát, (a ’ servitáknál, az őrhaditanács teremében megtekinthető minták 
szerint) lehető gyorsasággal és jutányosán elkészíteni vállalkoznak, mától számítandó 8 nap alatt 
szándékukat, és a’föltételeket Írásban jelentsék a’ nemzeti őrsereg főparancsnokánál Rottenbiller 
Leopold urnái. — A’ megkívántaié eszközök következők: egycsövű puska szuronynyal, puskaszíj, 
szijöv, szuronytok, és töltéstáska, rövid kard bőrtokkal, kardszij, dzsida. Kelt Pesten april 4sojén 
1848b. Az őrhaditanács határzalól Or o s z h e g y i  József, őrhadi főjegyző 2—3

a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 4 5 3 . szám.
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csütörtök április 6kán

J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön;
ház első emeletébe , , ,

becsi cs. főpostatuvatal utján történhetik a’ megrendelés

Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  ............ ....................  —  ■/ : . , ;
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál un utcza 453dik sz. alatti 'lrattuer-Karolyi ház első emeleteben, (.^yenutt 

tató példányok iránt csupa

á r  sa l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden Ízben egyegy ivén. kJólizethetm helyben a’ szer
periig minden királyi posla-lnvatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kivált- 

Az Értesítőben mindenféle hirdelvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

P E S T

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Kinevezések; pesti ese
mények folyt, april ükáig; nyilatkozat a’ zágrábi 30 pont, országgyű
lési legújabb megállapodá-ok a’ népképvis°let alapjáni választás, éven- 
kinti "országgyűlés, nemzetőrség ’sál. iráni; Kossuth hálahangja a’ ná
dorhoz; kiegészítése a’ mari. -9ki ülésnek legújabb april2kától; kun
sági hírek.)

K ü l f ö l d .  (Ausztria, Lombard-Veleucze, Oroszország és Luő 
xemburgt)

Ér le s i tő.

MAGYARORSZÁG és ERDELY.
Ő cs. ’s kir. fels. 1). Kűbeck finanezminisztert saját kérelmére 

gyöngélkedő egészsége miatt nyugalmazói’s helyébe b. Krauszt 
a’gallicziai kormány másodelnökét, hadiminiszterré pedig Za- 
nirii Péter altábornagyot mélt.kinevezni saját minisztertanácsa e- 
lő terjesztésére.

P e s t ,  april lsején 1848.
A’kp. választvány tarta ülésta’városház tanácstermében; 

azonban a’ terem kicsinysége és szorongás miatt az ülést kény
telen volt a’megyei terembe áttenni a’s p e c t a b i 1 i s e k közé. 
S p e c t a b i 1 i s és c i r c u m s p e c t u s !  e’ két ősi marad
ványra ma csakugyan megnehezteltünk. Ez utóbbira azért,mert 
közköltségen csak nem olly régen építtetvén tanácsházat,ab
ban a’ gyűlések számára olly kicsinyre szabá a’terernet,mintha 
abban egész a’ közönséges feltámadásig mindig csak peril- 
lustris senatorok ülnének bezárkózva, alkudozván a’ nép bő
rére. Az elsőbbekre pedig azért, mert a’ táblabiróság dobos 
szagától sehogy sem bírják magokat megtisztilni, ámbár a’ 
mart.napok frakkba bnjtatákőket.Ottisjobbadán magukról be
szélnek, hol az ügy óriási nagyságban áll előttök. A’ leiratot 
tárgyalták. Sokféle volt reá a’ vélemény, de ezen ágzatok két 
pontban egyesültenek.Egyik fél használni akarván a’tán soha 
többé illy kedvezőleg nem ajánlkozó alkalmat’s eleget kíván
ván tenni a’ forradalom elvének, a’ leiratot el nem fogadha
tn a k  véleményzé. A’ másik fél, a’ táblabírák serege,pro pri- 
mafortuna elégelvén azt, mi a’ leirat által a’ nemzet részére 
biztosittatik, azt annál is inkább elfogadhatónak sürgeté, mert 
a’miniszterek komolymegfontolás után már mellette nyilatkoz- 
tak.A’tömeg ingadozott véleményében,’s mindkét félt megél- 
jenzé, csupa következetesség’s jellemszilárdságból. Komo
lyan véve a’ dolgot, midőn a’ leirat irányában a’ nézetek és 
erők igy megoszlottak, nehogy az ügy legszerencsésb fordu
latán koczkáztassék, az ellenző félnek morális kötelességévé 
lön e’ leirat elfogadása mellett akaratlanul is nyilatkozni. Ók 
támasziák a’ mozgalmat ’s avagy nem illő é,hogy ők tágítsa
nak!? A’batárzat a’ leirat-elfogadás mellett mondatott ki ’s 
ez á lta la’ minisztérium létele megállapiltatott. De hátra volt 
a’ nép, melly már 19 nap óta küzd, izzad és fárad, hogy a’hu- 
szadik vagy harminczadik napon hősi bért arasson. Ezt mel
lőzni a’ loyalis választvány nem akarhatja. A’ nagy tömeg fa
lak közé nem férhetvén,népgyülés tartandó lesz szabadban a’ 
muzeum terén.

Délután 4 órakor a’ budai nemzetőrök fegyveresen és 
hadi rendben jöttek át Pestre, tisztelegni a’ miniszteri három
ságnak (Klauzál, Szemere, Eötvös) és a’ választványnak a’ 
szabadság terén. E’ menet Pest népségének ismét gyönyörűn 
meglepő látványt nyújtott, mert kik addig csak egy idegen 
hatalom gépszerü fegyvereseinek tisztelgésit nézhetők, ime 
most saját vérrokonainkat jól organisált haditestben bírjuk 
előttünk elléptetni’s önkénttámad a’ kebelben szebb reménye 
egy szép jövőnek, mertszabadságunk önmagunk őrködésére 
bizta léteiét. Üdvözöljük a’ budai nemzetőrséget, melly ama’ 
kiholtnak gúnyolt városból a’ fiatal élet legszebb virágfüzérét 
nyujtá e’ napon át a’ szabad hazának.

Esti 7 órakor a’ 6d. osztály vitézei gyültenek öszsze a’ 
köri udvaron fegyverzelten ’sfoglalák el a’város némelly ré
szein az őrtanyákat virasztandók polgárrokonaik nyugalma és 
bátorsága fölött.

E’ nap nevezetes még azért is, mert egy nemzetőr ál
lítása szerint tegnap a’ nothtbeater annyira látogattatlan volt, 
hogy az előadás nem kezdethetett meg. Fides penes aucíorem; 
égyébkint a’ magyar nemzetőrség iránti szeretet gyökösödé- 
sére mutat.

April 2án hisztoriai nevezetességre emelkedő két gyű
lés tartatott e’ napon. Egyik délelőtt 10 órakor az egyetemi 
ifjú közönségnél; a’ másik az öszszes nép gyülekezete délut. 
a’ muzeum terén. Az egyetemi ifjúság küldöttség által hiván 
meg gyülekezetébe a’ közoktatásügyi minisztert ’sbeléptekor 
éljenző lelkesedéssel fogadá.

Vidács joghallgató szónoklott a’ tanuló közönség ne
vében, elmondva: mikép az egyetemi ifjúság el van határozva 
inkább odahagyni az egyetemet,mint tovább is olly o b s  Gu
r u s  és pe da ns  tanítók leczkéit hallgatni,minő a’ mostani 
tanárok nagy része.E’ kijelentésnél nem  k e l l  j e s u i t i s -

m u s kiáltással erösittetelt a’ szónok előterjesztése. Készle
tekben: a’ jogtanárok közül egy sincs, kiben az ifjúságnak 
bizalma lenne; köztük Mart. tőke szerint mint legpedansabb 
T i p u 1 a emeltetett ki’s e’véleményben mindazok teljes meg
győződéssel osztoznak, kik ő prol'essorságát akár szívesség
ből, mihez ugyan Schillerénél is nagyobb resignatió kíván
tától!,akár ex offo hallgaták; azonban ennek úgy az obseu- 
rantismus, mint a’ nyerseségben keveset, vagy tán épen sem
mit sem enged H e n f n e r,ki a’juscriminalétmindig a’ dere
sen kezdette ’s az akasztófán végezte. Itt ideje, hogy már 
egyszer az élet magyarázzon az iskolának és ne viszont.—  
A’ bölcsészeti osztályból szinte minden tanítónak ajtó nyittat- 
liatik. H o r v á t Á r p á d o t  a’halhatlanemlékű I s t v á n n á  k 
Hát kivéve.— E’mellett a’ nagyságos Kector is: S z a b ó  ur. 
Á’ mérnökök egy tanító iránt nyilatkoztattak megelégedést, 
’s ez Petzvalt, a’ többi póznát vehet kezébe; az orvosnöven
dékek hat tanárt szívesen üdvözölnek továbbra is a’ tanitói 
emelvényeken,de a’többi czéllalanul fogyasztja a’ státuspénz
tárt.—  Végre kivántatott: hogy az évenkénti vizsgálat meg
szüntetvén, e’ helyett a’ pálya bevégeztével tartassák próba
tét; úgy hasonlaga’ szerfölött magas díjak az egyetemi okle
velekért töröltessenek el; és hogy amatanárok helyett,kik az 
ifjúság bizalmát nem bírják, rögtön más tanárok állíttassanak. 
A’ minister ur e’ kivánato.kra bir szerint helybenhagyólag fe
lelt, ’s ígérte,hogy a’ rendkívüli tanárok mielőbbi székfogla- 
lásairánt intézkedni fog.

Délután 5 órára népgyülés levéti hirdetve, végtelen 
csoportozatokban vonult a’ tömeg múzeumunk terére, melly 
a’ gyűlés megnyitásakor már annyira el volt emberrel borít
va, hogy a’ később jöttek az utczán fogtálának helyet, melly 
szinte csak hamar egész szélűben megtelt.—  Nyáry Pál el- 
mondá a’ gyűlés okát: A’ forradalom kivitta a’ szabadságot, 
és a’ király legújabb leiratában szentesité azt; a’ miniszterek 
elfogadhatása mellett nyilatkoznak, ’s a’ nemzet irányábani 
felelősséget e’ leirattal elvállaljak. A’ népnek tehát most fő 
feladata minden erejét e’ nemzeti felelős kormány támogatá
sára használni, ’s e’ hajlamát egy ünnepélyes nyilatkozvány- 
ban közönségesitni. Szónok nagyban éljeneztetett. Ezután 
W e s s e l é n y i  M. barátitól vezettetve a’ tömeg közt meg
jelenik, ’s harsogó éljenrivalgások közt a’ lépcsőzet szárnyá
ra fölvezettetik. A’ nemzet e’ polgári halottja kebel-rendi- 
tőleg hatolt a’ népre, mellynek érdekei melletti férfias küldel- 
miben lett tárgya e’ nagy tisztelettel vegyült fájdalmas szána
kozásnak. —  A’ népnek e’ nagy embere szólt, értelmesen , 
hangosan; a’ tömeg megérté szavait, ’s éljenei közt bizodal
mát kiáltott a’ nemzeti ministeriumnak.

Utána ismét N y á r y  folytatá előbb megszakított be
szédét, mit I r i n y i  J. követett, felolvasván a’ választvány 
által szerkesztett kov. nyilatkozványt:

H a  % a f i a  k ! Előbbi nyilatkozványunkban arra szó
lítottunk fel mindenkil, hogy a’ veszélyben forgó szabadság 
és függetlenség védelmére készen álljon. —  Ezen éberség
re folyvást szükség van; mert a’ szabadság, mellyet jogérzet 
és bátorság vitt ki, csak éber, elszánt és soha ki nem fáradó 
hazafiság állal tartathatik fen-. — Azonban kötelességünk be
jelenteni az országnak, hogy szabadságunk ügye jobb fordu
latot nyert. —  István nádor erélyes közbenjárására kiviva- 
tott a’ független magyar kormány.—  Ezen független magyar 
kormány nem Ígéret többé, a’ mart. 31kén kelt királyi levél 
óta a’ nemzet minden hatalma a’ felelős magyar ministerium 
kezeiben ’s ellenőrsége alatt van.—

A’ régi kormány megszűnt; a’ bécsi kormány vak esz
közeiül használt kanczellaria,consilium’s kamara nincs többé. 
—  A’ magyar ministerium akaratja ’s megegyezése nélkül 
egy tisztviselő ’s hivatalnok sem neveztethetik ki ezentúl a’ 
magyar birodalomban. —  A’ ministerek ellenjegyzése nélkül 
minden kinevezés, minden intézkedés érvénytelen. — Ebben 
áll az uj magyar kormány függetlensége, ’s csak ez alapon 
vállalhaták el a’ felelősséget.

A’ ministerek hatalma nagy, de nem félelmes; mert a’ 
nemzetnek a’ törvényhozás előtt felelettel tartoznak ’s a’tör
vényhozás nem kiváltságos osztályok kifolyása többé, hanem 
az öszszes nemzeté.— A’mi a’ királyi levélben a’ ministerium 
szerkezetére nézve hiányos, gr. Batthyányi Lajos ministerel- 
nöknek ’s társainak ismert hazafiságos bátorsága, erélye, böl— 
csesége ’s a’ nemzetgyűlés, mellynek felelősek, a’ gyakorlati 
téren ki fogják egyenlíteni.

Hazafiak! az országgyűlés nemsokára véget ér. Az ed
dig isméretes ’s már életbe lépett törvények után még 2 ne
vezetes törvény fog kihirdettetni: a’ nemzetőrség’s népkép- 
viselettörvényczikkei.— Ezen két ügy az,melly a’ nemzet fi

gyelmét’s munkásságát legközelebb felhija.— A’ nemzetőr
ség kezében van a’ hazának közbátorsága, ’s a’ szabadság 
legerősebb támaszának, a’ rendnek fentartása.— A’ nemzet- 
őrségfölállitása’stolfegyverzéseelsőgondunklegyen.— Nem- 
sokára a’ képviselők választására fogunk felszólittatni.— A’ 
népképviselőkre tömérdek munka vár. A’ népképviselők buz
galmától ’s bölcseségétól i'ügg a’ nemzet sorsát olly a- 
Iapra tenni le, hogy virágzásnak indulhasson. —  Midőn 
Magyarország szabad fiai képviselők választására öszsze- 
gyülendnek, tudni fogják, hogy nem viaskodni jöttek:merl 
ezen jog nem kiváltság többé, hanem közös joga az öszszes 
nemzetnek. A’ szabad választás nemviszálkodásban áll, ha
nem abban, hogy senki se gátoltassék arra adni szavazatát, 
kihez legtöbb bizodalmavan.— A’szabadság maga kész va- 
gyontnem ad: de felszabadítja a’ munkát,’s egyedüli eszköz 
arra, hogy becsületes munkája és szorgalma után mindenki 
jóllétre juthasson és pedig egyesek jóllétén alapul a’ nemzet 
vagyonossága és ereje.— Az ország csak úgy lehet boldog 
és erős, ha fiai nem henyélnek. A’henye ésmunkátlan nem
zet elveszti a’jogot, elveszti a’füldet, mellyet méltatlanul bir. 
— Hazafiak! midőn polgári kötelességteket teljesítitek, el ne 
feledjétek, hogy munka és szorgalom az, mi személyes jóllé
tet és függetlenséget biztosit.— Munkára hazafiak! Az urbér 
alatt nyögött Magyarország kietlen puszta volt, most csak tő
letek függ, hogy a’ szabad Magyarország boldog, erős és vi
rágzó legyen— A’ szabad Magyarország minden fiától meg
várja, hogy mind polgári, mind házi kötelességit teljesítse.
—  Éljen a’ király, éljen a’ nádor, éljen a’ független felelős 
nemzeti kormány. A’ pestvárosi rendreügyelő bizottság.

I r á n y i  Dániel ugyanennek fordított német szövegét 
olvasá el. Azután még mások is értekeztek kibékítő hangon, ’s 
nagyban ünnepelték a’ marliusi napoknak a’táblabirói politi
kán nyert diadalát. Az öszszes nép azután folytonos éljen—ki
áltások közt kisérte a’ gyalog menő Wesselényi Miklóst az 
előbb hatvani most már szabadsajtó-utezára, hol Wesselényi 
újra szónoklott a’néphez a’ szabadsajtó áldásiról óvatosan fi
gyelmeztetve, hogy azzal okosan és viszsza ne éljenek, mi
nek végeztével bérkocsiba kívánt ülni’s igy szállására térni, 
mire számosán a’ bérkocsi lovait ki akarák fogni’s igy mint
egy diadalmasan vonni őt szállásáig, a’ köztiszteletü nagyha
zafi mellőzve az illy megtiszteltetést, más kocsiba ült fel ’s 
igy ment a’ landereri nyomda két zászlója kíséretében a’ 
ministerek szállására.

Végre a’ nép eloszlott ’s ama fél, melly küzdött, de 
küzdelminek czélját csak félig érheté el, létévé a’ nemzeü ró
zsát ’s a’ mozgalom egyéb jeleit, ’s viszszalépett tűzhelyéhez
—  gondolkodni. Királyi Pál, nemzetőr.

N y i l a t k o z a  t. Az „egyenlőség 1 só századának“ tagjai 
mart. 20tól mint megalakulási naptól fogva ismértető jelül v ö~ 
r ös szalagot hordának. A’ polgárok ezt 1 áz on g á s i jelül te- 
kinték. Ennek következtében april lén a’vörös szalagot viselők, 
néhány a’ r e n d e t és b é k é t  tulbuzgóan szeretők által épen 
nem r e n d e s  és b é k é s  modorbantámadtatánakmeg. — A’ 
„Pester Zeitung“ és ennek nyomán néhány hírlap ez erőszakos 
megtámadási es stet’s követkéz vényeit egészen elferdítve tuda- 
ják a’t.közönséggel.Ezekre tehát’s a’városban elterjedt álhirek— 
re alulirt kinyilatkoztatja: miszerint a’ nemzetőr-hadi tanács e’ 
tény ’s ez eljárás helytelenségét, és törvényszerütlenségét elis— 
meré. Rottenbiller L. pedig valamint a’sértők nevében úgy ma
ga részéről is a’ megbántottaktól bocsánatot ’s feledést kérvén 
az ügy kiegyenlittetett. Végre az őrhadi tanács részéről határ- 
zattá lón, hogy minden a’megtámadásban okozott kár a’ meg- 
támadók által téríttessék meg. Kelt Pesten april 5kén 1848. Az 
egyenlőség lső százada megbiztából S e b ő  Antal.

A’ múlt számunkban említett 30 pontot a’ z á g r á 
bi  l a p o k  k ö v e t k e z ő l e g  köz ük :  Kivánatai a’ nem
zetnek, mellyek az ideiglenes nemzeti választvány által 
egybehívott és 1848. martius 25kén Zágrábban tarta
tott dalmát, horvát és slavon nemzeti gyülekezetben egyhan
gúlag mentek határzatba, és egy nagyszerű nemzeti küldöttség 
által megerősítés végett a’ trón ebbe vitettek. Az egyesült ki
rályságok nemzete, lelkesítve az óhajtástól: a’ magyar ko
rona alatt, mellyel elődei a’ horvát, slavonés dalmát király
ságok szabad koronáját önként(?)egyesitették,mint eddig úgy 
ezután is megmaradni; lelkesítve az óhajtástól: a’ most u- 
ralkodó dynastiához, melly a’pragmatica sanctio következté
ben ezen királyságokban uralkodik, hű maradni, és végre lel
kesítve az óhajtástól: az ausztriai monarchia és magyar bi
rodalom épségét fentartani, valamint erős támaszául szolgálni 
azon nagy eredvényeknek, mellyek f. e. mart. 1 2 ,1 3  és 14. 
véres és nagy fontosságú napjaiban Bécsben az egész ausztriai 
császárság számára kieszközöltettek, —  következőket kíván 
királya igazságoslététől: 1) Azon rendkívüli állapot, melly- 
ben a’ nemzet van,valaminttörvényszerü állásának visszaszer-
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zése is, szükségessé tesz egy törvényes főt, minélfogva a’ há
rom egyesült királyság bánjáváJe 11a c h ic h  Józ. bárót, azon 
férfiút,ki az egész nemzet bizalmát bírja,egyhangúlag megvá
lasztó,kire egyszersmind a’ határőrkatonaság kormányzása és 
az országgyülés-egybehivási jo g  is ruháztassék. 2 )  Hogy e’ 
királyságok országgyűlése legfölebb f. e. május 1. Zágrábba 
összehivassék. 3 )  Minden tekintetbeni erős és uj egyesítését a’ 
történet és törvényeknél fogva hozzánk tartozó dalmát király
ságnak a’ horvát és slavon királyságokkal, valamint a’ ka
tonai őrvidéknek is közigazgatási tekintetben, és hazánk min
den egyéb, az idők folytán elvesztett és a’ magyar megyékkel 
valamint az ausztriai tartományokkal egyesitett részeinek be- 
kebleztetését. 4)Nemzeti függetlenséget. 5 )  Saját független, 
ezen királyságok országgyűlésének felelős minisztériumot, 
mellynek tagjai népszerű és az újabb szabadsági és haladási 
törekvésekre hajlandó férfiak legyenek. 6 )  A nemzeti nyelv 
behozatalát ezen királyságok bel és küligazgatásába, valamint 
minden felsőbb és alsóbb tanintézetbe. 7 ) Zágrábban egye
tem-felállítást. 8 )  Politikai és szellemi kifejlődést a’ szabad 
nemzeti szellem alapján. 9 )  Sajtó-, ielkiisméret—, tanítás és 

. szólásszabadságot. 10)Évenkinti országgyűlést felváltvaZág- 
rábban, Eszéken, Zárán és Fiumében. 11) Nép -  képvisele
tet egyenlőség alapján rangkülönbség nélkül, valamint a 
legközelebb, úgy minden jövendő horv.- slav.- dalm. or
szággyűléseken. 12) Törvény-előtti egyenlőséget rangkü
lönbség nélkül,valamint nyilványosságot és szóbeliséget a’tör- 
vénykezésben esküttszékekkel és a’ bírák felelősségével. 13 )  
Egyenlő teherviselést mindenki által rangkülönbség nélkül. 
14 ) A’ robot és tartozásoktóli megváltást. l5)N em zeti bank- 
felállitást. 1 6 ) Nemzeti pénztáraink és alapjainknak, mellyek 
eddig Magyarországon kezeltettek, valamint a’ üscalis uro- 
dalmak és pénztárak visszaállítását. E’ pénztárakat és alapo
kat felelős pénzügyminiszterünk igazgassa. 1 7 ) Nemzeti őr
sereget, mellynek főparancsnoka régi szokás szerint or
szággyűlésünkön választandó országkapitány legyen. 18)M in- 
dennemü nemzeti katonaság béke idején az országban marad
jon, tisztekül hazafiakat kapjon és nemzeti nyelven igazgat- 
tassék;külellenség elleni háború vagy őrállás idején, jelesen  
határőri szolgálatban tartást, dijt és ruházatot kapjon. Idegen 
katonaság az országból távolittassék el és a’ határőrök, kik 
Olaszországban vannak, hazájokba bocsáttassanak. 1 9 ) Min
dennemű nemzeti katonaság hűséget esküdjék a’ közalkotvány- 
nak, királyának és nemzeti szabadságnak, valamint az ausz
triai birodalom minden szabad népeinek, az emberiség alap
elve szerint. 2 0 )  Mindazok, kik politikai vétségért fogva van
nak, akár az egyesült királyságok akár más szabad ausztriai 
tartományokból valók legyenek, különösen pedig hires Írónk 
érdemes hazánkűaTomasseo Miklós,szabadon bocsáttassanak. 
2 1 )  Társulati, gyülekezeti és folyamodási jogot. 2 2 )  Orszá
gunk és a’ sláv- olasz-ausztriai tartományok közti határokon 
álló minden v ám  t ö r ö l t e s s é k  e l  és kölcsönös szabad 
közlekedés állíttassák fel. 2 3 )  A’ tengeri só szabad behoza
talát régi jogaink szerint. 2 4 )  Valamint a’ tartományban az 
urasági robot, úgy a’ katonai őrvidékeken is minden császári 
és nyilvános robot töröltessék el ésa’határközségeknek erdeik 
és mezeik adassanak vissza. 2 5 )  A’ határjövedelmi alap,m el- 
lyetaz udvari hadi tanács igazgat,minisztériumunk által kezel
tessék. 2 6 )  Minden határőr, mint szabad ember az egyesült 
királyságok egyéb lakosaival egyenlő jogokat élvezzen. 2 7 )A ’ 
határon a’ falusi és városi községek szabadság alapján ren- 
deztessenek és jogosittassanak önmagokat igazgatni és bírás
kodni. 2 8 )  A’ megyék „zupanie“ régi neve ujiltassék meg és 
azok ősi szokás szerint,a’mostani szabadság alapján állíttassa
nak fel. 2 9 )  Minden hivatal kivétel nélkül, és pedig úgy a’ vi
lágiakat, mint egyháziakat, kizárólag csak az egyesült király
ságok fiai viseljék. 3 0 )  A’ nőtlenség töröltessék el ésaz egy
házba régi horvát jog és szokás szerint a’ nemzeti nyelv ho
zassák be.

O r s z á g g y ű lé s i  l e g ú j a b b  m e g á l l a p o d á s o k .

Törvényjavaslat az országgyűlés évenkénti ülései
ről, l .  §. Az országgyűlés jövendőben évenkint, és pedig 
Pesten tartandván üléseit, az évenkinti ülésre az ország rreit 
ő fels. minden évben ’s mennyire a’ körülmények engedik , 
téli hónapokra hivandja öszsze.— 2. §. A’ hozandó törvények 
jövendőre ő fels. által az évi ülés folyama alatt is szentesiltet- 
hetnek.— 3. §. A’ képviselők három évig tartandó egy or
szággyűlésre ’s ezen országgyűlésnek mindhárom évi üléseire 
választatnak.— 4. §. 1848tól kezdve minden harmadik év el
telte után a’következo országgyűlés első évi ülése megnyitá
sát megelőző hat hét lefolyása alatt országszerte uj képviselő- 
választás történik, midőn azok is, kik időközben választattak 
m eg, csak uj megválasztás által tarthatják meg képviselő he
lyeiket és pedig szinte egy országgyűlés hároméviüléseire. 
— 5. §. ófelségénekjogavanaz öszszejött évi ülést proro- 
gálni ’sber3keszteni,süt az országgyűlést három év eltelése 
előtt is feloszlatni’s ekkor uj képviselőválasztást rendelni: de 
ez utólsó esetben az újabb országgyűlés öszszehivatásáról a -  
kép rendelkezendik:hogyez az előbbinek feloszlatásától szá
mítandó három hónap alatt öszszeüljön. —  6 .§ . Az évi ülés

az utólsó évrőli számadásnak és következő évi költségvetés
nek a’ minisztérium által leendő előterjesztése ’s az irántoki 
határozat meghozatala előtt be nem rekesztelhetik, sem az 
országgyűlés fel nem oszlathatik.— 7. §. Elnököt és eg ym á 
sod elnököt a’ főrendi táblához, a ’ tábla tagjaiból, d fels. ne
vez ki, de jegyzőit szinte saját tagjai közül, titkos szavazás ut
ján a’ tábla maga választja.—  8 . §. A’ királyi tábla a’ képvi
selők táblájának kiegészítő része lenni ezennel m egszűnvén, 
a’képviselő tábla egy elnököt, két alelnököt,és jegyzőket,tag
jainak sorából, titkos szavazás utján maga választ.— Mindkét 
tábla elnökei az országgyűlés egész folyamára, a’ többi táb
lahivatalnok pedig évenkint, az első ülésben választatnak, és 
illetőleg neveztetnek ki, melly ülésben az elnökséget a’ tábla 
legkorosb tagja viendi.— 9 .§ . ügy a’ főrendi, mint az alsó 
táblai elnök az országos pénztárból dijt húz, melly a’ legköze
lebb országgyűlés első évi ülésében fog meghatároztatni. —  
10. §. Ülései mindkét táblának ezután isnyilványosak. A’ta -  

nácskozásaiban szükséges csend és rend ’s a’ hallgatók teljes 
hallgatagságbantartása iránt mindenik tábla szabályokat al
kot’s azok végrehajtását elnöke által szigorúan eszközölteti. 
—  1 1.§ . E’ részben előleg már most rendeltetik, hogy a’hall- 
gatóságnak a’ tanácskozást háborgatni semmiképen nem sza
bad.— 12. §. Ha egyes hallgató, vagy a’ hallgatóság, a’ ta
nácskozást háborgatja, és az elnöki egyszeri intésnek sikere 
nincs,másodízben jelen törvényre hivatkozva, az egyes hall
gatót vagy ille lő lega ’ hallgatóságot kiparancsolhatja’s annak 
helyét bezárathatja.— 13. §. Ez megtörténvén, a’ tanácsko
zás vagy azon nap, vagy később, a’ többség határozata sze
rint, de mindig nyilványosan folytattatik.— 14. § . A’ rend és 
csendfentartása terembiztosok által, szükség esetében a’nem - 
zetőrség alkalmazásával eszközöltetik.— 15.§.Azelőbbi§§ban  
említett szabályokon kívül, a’ legközelebb évi ülésben leg e l— 
sőbben is mindenik tábla magának rendszabályokat készít, 
mellyekben a’ tanácskozás és szavazás módja és rende ’s ál
talában véve a’ tábla belügye meg fog határoztatni,de m ely- 
lyeknek a’ szorosabb értelemben vett tanácskozási rendet il
lető része, csak az évi ülések végével ’s csak a’ törvényjavas
latok tárgyalásának bevégezte után fog módosíttathatni.

Válaszüzenete dmfördeknek. d  nemzeti őr sereg
ről szóló t.czikkre. A’ m. főrdek a’ nemzeti őrseregről szó
ló t.javaslat fölött tartott tanácskozásuk eredvényéta’t. kk. és 
rrel következőkben közük: Az lső  §raa’ qualificatio alapjaul 
fölvett2 0 0  pft értékű házat vagy földet, ’s illetőleg 1 0 0  pft 
évenkinti tiszta jövedelmet kevésnek ’s az erre fektetett quali- 
ücatiót nézetük szerint tágnak látják; mind azért tehát, mivel 
a’ nemzeti őrség tagjaira nézve a’ vagyonosság az álladalom  
érdekében egyik főbiztositékul szolgál, mind pedig azért i s ,  
nehogy az ezzel járó kötelességek teljesítése igen terhessé 
váljék azokra nézve, kik ez által rendes napi foglalkozásaiktól 
elvonatnak: a’ 2 0 0  pftot 3 0 0 ra , lOOat p e d ig 2 0 0 r a  em elte- 
tendőnek vélnék; egyszersmind jelen §ban ezen szavak után: 
„Ötven éves korukig, kitétetni kívánnák azt, ha gazdai hata- 
talom alatt nincsenek.“ A ’ 3ik §ra: miután a’ képesség m eg
határozott qualiücatiótól föltételeztetik, ezen §t,mint kivételes 
esetet,egyedül ollyan egyedekre kívánják terjesztetni,kik, ha
bár vagyonbeli qualificatióval nem bírnak is, de már a’ ren
des katonaságnál mint altisztek szolgáltak. Tehát a’ 3ik §t e -  
kép kívánnák módosittatni: ,,a ’ nemzeti őrseregbe, már kato
nai altiszti szolgálatban volt más olly honpolgárokat is b eso -  
rozha nak“ ’stb. A’ l3 .§ ra : hogy a’ nemzeti őrsereg tagjai 
külső szolgálatok idejére dijt húzzanak, abban a’ m. főrdek is 
megegyeznek: azonban íigyelm ezőleg arra, hogy külső szol
gálatot vagy tulajdon községük határán kívül ugyan, de azon 
törv.hatóságban, mellyhez a’kozség tartozik, vagy pedig más 
torv.halóságban tehetnek, és ezen utóbb esetben a’ szolgálat 
egyenesen inkább az egész álladalom részére tettnek tekin
tendő: ennélfogvaa’ I3 ik § . végén ezen szavak után: „a ’ren-  
des katonaságéhoz hasonló leszen“ ezekel látnák beiktatandó— 
nak: melly dij,tulajdon községük határán kívül ugyan, de il
lető törv.hatóságuk keblébeni szolgálatok idejére a’ törv.ha- 
tósági házi pénztárból, illető törv.hatóságok határán kívüli 
szolgálatok idejére pedig az orsz. pénztárból fog fizettetni.“
A’ 23ik  §ra: A’ nemzeti őrsereg rendeltetése a’ közcsend és 
bátorság fönlartásalévén, ezen szakaszhoz m ég azt kívánják 
tétetni: „és a’ nemzeti őrségnek fegyveresen, mint testület
nek tanácskozni és végzéseket hozni nem szabad. A’2 4 ik § r a  
Az esküforma első része, t. i. esküszöm’sat. a’királynak és a l- 
kolványnak hűséget megmaradván, az erre köv. szerkezet
ben is ezen szavak után: „esküszöm hogy“ ezt„fejdelmemnek  
is“ betétetni kívánják; ezeket pedig: „minden törvénytelen  
megtámadás ellen ,“ a’ szerkezetből kihagyandónak vélik. A’ 
34ik §ra: A’ nemzeti őrség rendeltetését abból folyó viszo
nyokat tekintve, a’ m. főrdek nem látják czélszerünek azt h a- 
tárzottan a’ honvédelmi miniszter hatósága alá rendelni ’s 
nézetükszerintezen§ igy lenne módosítandó:a’ nemzetőrségi 
egész institutio a’ minisztérium hatósága alá helyeztetik. V ég
re a’kapcsolt részeket illetőleg:a’m.főrdek jelen törvényczikk- 
be, a’ 3 l i k § .  után beigtatandó különös §ban kimondatni kí
vánják, hogy: ,,A ’jelen törvény rendeletének alkalmazása, a’

kapcsolt részekben, az ottani törvényes hatóságokra bizatik.“  
Ezekben foglaltatván a’ m. főrdek észrevételeik, azokhoz le 
endő járulásra a’ t. kk. és rret szives bizodalommal szólít
ják fel.

H arm adik üzenete d  kk. és rr.nek ,  a m .förendek- 
hez a ’ nem zeti őr ser eg tárgyában. A ’ kk. és rendek a’ m. 
főrdeknek szóbeli üzenet utján az ő r s e r e g  iránti törvényja
vaslat 3. §ára nézve velők közlött észrevételeit most sem  
fogadják el: ugyanis a’ kkat és rrdeket nem csupán azon né
zet vezérletle, miszerint azok iránt, kik e ’ nehéz időszakban 
elsők kölcsönözték karjaikat a ’ belbátorság fentartására, túl— 
szigorral lenni nem kívántak; hanem , és főleg az: hogy eset 
ne lehessen , mellyben a’ belbátorság fentartására szükséges 
erő hiányzanék. A ’3 . § . nem lenne szükséges,ha mint a’ frank
honi törvény rendeli, minden nagykorú p o lgár , különbség  
nélkül köteleztetnék nemzetőri szolgálatot tenni; miután a -  
zonban tulajdon költségin szolgálatra minden egyedet köte
lezni nem lehetett, viszonyaink között pedig a’ rem zetőrség  
fölfegyverzétés ’s felkészítésének költségire köz alap biz
tosan m ég most ki nem mutatható; nem volt egyéb hátra, 
m intáz első §ban kijelölni azokat, kiktől az őrszolgálat kö
telességként megkivántatik. Azonban az ország különböző vi
dékeinek különböző viszonyai között könnyen m egtörténhet

nék, hogy például a’ féltelek kiterjedésű birtok, igen  kevés e -  
gyednek lévén tulajdona,a’ közbátorság fentartásara elegen
dő erőt illy birtokosok közzül alakítani nem lehetne. És ezért 
szükséges volt felhatalmazni a’ 3 . §banaz illetőtörvényesha
tóságokat, hogy a’ szükséghez képest más békeszerető p ol
gárokat is felhíhassanak a’ közcsend és béke fentartására. Mi
dőn pedig a’ törvényes hatóságok e ’ tekintetben m aga a’ tör
vény által hatalmaztatnak fel, úgy vélik a’ kk. és rrdek, hogy  
a’ törvénytől vett e ’ fölhatalmazás által a’ törvény fölibe sem  
nem emeltetnek, sem nem emelkednek. A’ kk. és rrdek tehát 
a’ közlött javaslat mellett tovább is megmaradván a’ m. főrde- 
ket bizodalmasan kérik, hogy azt elfogadni szíveskedjenek.

Üzenete d  ml. főrdeknek a z  ország  g yű lési köve
teknek népképviselet alapjáni vá lasztásár  ó/.Tanácskozás 
alá vevén Ó cs. kir. F őh egsége ’s a’ m. főrdek az országgyű
lési követeknek népképviseletalapjánválasztásáról velökköz- 
lött törvényjavaslatot, észrevételeiket következőkbe foglalják: 
A’ 2 i k § .  a) pontját illetőleg, a’ m. főrdek is óhajtják ugyan a’ 
képviseleti rendszertszéles alapra álllttatni:első lépésűi mind- 
azáltal azon tekintetből is, mellyet a’ nem zetiség biztosítása az 
ország különböző vidékeinek sajátságos körülményeihez ké
pest igényel, a’ választók ingatlan birtokának egy negyed te -  
lekbeni m egállapítását kelletinél szélesebb alapnak tekintik ’s 
e’ helyett félteiket kívánnak, annyival inkább, minthogy a’ 
nemzeti őrseregrőlszóló  törvényczikkben is szinte fél telek van 
határozva, megállapillatni.Ugyanazon 2ik §. c )  pontbafoglalt 
tudományos m iveltségű egyedek különben is jövedelmükre 
való tekintet nélkül lesznek választók; a’ m. főrdek az olt em
lített 1 0 0  ezüst ft. évenkénti jövedelem  elibe ezen szavakat 
„saját földbirtokukból vagy tőkéjükből eredő“ tétetni kíván
ják. Ugyanazon 2ik § . d) pontjában a’ lelkészek után a’ seg éd 
lelkészeket is emlittetni, ’s nehogy az e ’ pont alatt érdeklett e -  
gyedek egy választás alkalmára több választó kerületben is 
szavazhassanak, ezen d) pont végéhez ezeket „azon választó 
kerületben, mellyben állandó lakásuk van,“ tétetni ohajtják.A’ 
13. §bó l ezen szavakat „az egyházi szószékbőli hirdetések“  
annyival inkább, minthogy a’ választás határnapjának köz 
hírré tétele az e ’ §ban foglalt egyéb módok által is e légg é  el 
fog éretni, kihagyatni kívánják. A ’ 3 2 . §ban a’ szavazás nyil- 
ványosságát határzottabban kívánván kifejeztetni; ezen § t  e~  
képen javasolják szerkesztelni: 3 2 . § . A’ szavazás a’ szavazó 
nevének küldöttség általi följegyzésével ’s valamint a’ szava
zatok Összeszámítása is, nyilván történik. A’ 4 0 ík §t: a’ végett, 
hogy annak rendelete mások sértésére használható minden
nemű eszközökre általányosabbanterjesztessék ki,ekép óhajt
ják módosíttatni. 4 0 . § . A’ választóknak az összeírásnál vagy  
választásnál semminemű fegyverrel m egjelenni nem szabad.
Az 5 6 . § .  illetőleg a’ m. főrdek, tekintve más alkotványos or
szágok példáját ’s a’ parlamentaris kormányzási rendszer 
természetét, legczélszerűbbnek látnák: hogy az országgyűlési 
követek semmi díjjal se láttassanak el, azon esetre mindazál- 
tal, ha a ’ tek. KK. és RR. a’ hazánkban jelen leg fenforgó kö
rülmények között, e ’ nézetüket elfogadhatónak nem tartanák, 
a’ napidíjak és lakbérnek javaslatba tett mennyiségét, tekintve 
az országos pénztárra azok fizetéséből a’követek nagyobb szá
ma mellett háramlandó teher tetemesebb létét, —  aránylag  
nagynak vélik ’s azért lejebb szállíttatni kívánják. Ezekben ö sz -  
pontosulván ó  cs. k. Főhgségének ’s a’ m. főrdeknek a’ kér
déses törvényjavaslat iránti észrevételeik, azokhoz járulásra 
a’ tek. KKatés RRket szíves bizodalommal felszólítják.

Válaszüzenete d m  fördeknek , a z  urbérim egszün
tetett m a g á n u r i javadalmak statusadóssággá leendő vál
t o z t a t á s á r ó l  készített t  javasla tra . Ó cs. kir. főhgsége ’s a’ 
m. főrdek, a’ i. kk. és rr.által az úrbéri megszüntetett m agán
uri javadalmak stalusadóssággá leendő változtatása iránt ve
lők közlött t.javaslatot tanácskozás alávevén,ennek követkéz-



tében,azon oknál fogva, mivel a’ kincstári javak értéke, kö
vetkezőleg azoknak a’ kitűzött czélra elegendő léte bizonyta
lan, a’ t.javaslat 5ik §a után még köv.-pontot kívánják tétetni: 
Ä  m ennyiben pedig az említett fe k v ő  ja v a k  elegendők 
nem  lennének , d  kincstári és országos egyéb jö ved e l
m ek  is a zok  kielégítésére hypothekaul szolgálatidnak , 
Melly nézetükhözi járulásra szives bizodalommal szólítják löl 
a’ t. kk. és rrket.

Kossuth Lajos hálahangjai a’ nemzet nevében Ma
gyarország nádorához , 1848. april lső napján. Az európai 
általányos átalakulási forradalom ellenállhatlan erővel ragad
ván meg a’ nemzeteket, ’s azok közt az absolut kormány szá
zados bilincseiben sínylődött hazánkatis:országunk törvény
hozó testületé, nagy férfiakhoz illő erélyességgel egyesült a’ 
nemzet szabadság-chartájának kivivására, ’s a’ trónnak és al- 
kotványnak korszerű intézkedések általi szilárdítására. Kívá
natnak, felséges fejedelmünk trónja előtt mármár hajótörést 
szenvednek: ha fejedelmi házunk egyik dicső sarjadéka, ha
zánk lelkes üa, főherczeg I s t v á n ,  hódolva tisztelt nádo
runk, m agát, magasztos honszerelemtől lángolva, a’ nemzet 
óhajtása kivívásának bajnokává nem szenteli. E’ példás önfel
áldozás- és hazaüságnak hatalmától elragadtatva hazánk or
szágos rendel, ez évi april lső napján, szív- és lélekben e- 
gyesülve, a’ hon fenséges Nádorához indultak , a’ hála szent 
adóját lerovandók. Az üdvözlő hazafiak díszes serege, szokat
lan fényes ünnepélylyel ’s kitörő örömriadások közt, vonult 
a’ Grassalkovich-féle palota leié, a’ nemzetőrsereg lelkes fi- 
jai, és harsogó zene kíséretében. A’ palota nagy teremében, 
a’ nemzetnek nagy napjaiban nagy fia, az egész birodalom
ban közösen tisztelt és szeretett férüu, K o s s u t h  Lajos láng
szavai ekkép zendültek meg, a’ nemzet forró érzelmeit tol
mácsoló c :

„Fenséges ur! Magyarhonnak ’s kapcsolt részeinek or
szággyűlési egész testületé,jövünk Fenségedhez, hálát ’s kö
szönetét mondani a’ hű honszeretetért, a’ fáradhatlan buz
galomért, a’ férfias küzdelmekért, hazánk szabadsága ügyé
ben; hálát’s köszönetét az eldöntő súlyért, mellyet Fenséged 
a’ nemzet sorsának mérlegébe vetett. —  Fél évvel ezelőtt, 
midőn Fenséged a’ magyart hazája minden vidékein házi tűz
helyénél meglátogatá, az ország behinté Fenséged útjait a’ 
legszebb remények virágaival; a’ népnek millióji, kik akkor 
még a’ szabadság templomán kívül állottak, letörlök egy pil
lanatra homlokukról az öröklött szolgaság kínveritékét, ’s 
robot-munkájok közben megállva, felörvendettek Fenséged 
látásának, mintha nyílni látnák az ígéret földének kapuját, 
hoszszas szenvedés után; múlt novemberben ez országgyű
lés eljegyzette Fenségedet e’ hon boldogságának, e’ hon sza
badságának, e’ hon dicsőségének, a’ bizalom szent gyűrűjé
vel.— Azóta egy rövid félév múlt el, ’s az ország szabad! a’ 
nemesség, e’ honnak első szülöttje osztályra bocsátá a’ jog és 
szabadság kincseit,’s Fenségedet, szabadalmazott osztályza
tok helyett, egy szabad nemzet környezi, melly sorsának, jö
vendőjének urává lón.— Örvendjen Fenséged mi velünk, ’s 
ha látandja, mikint e’ hon a’ szabadság napjának éltető sugá- 
rai alatt paradicsommá virul: dobogjon fel Fenséged szive 
magasan azon mennyei gondolattól, hogy Fenséged e’ hon
nak megváltója lett.(Éljenzés).Mi az átalakulás szerény mun
kásai, sok gondban , sok munkában, sokan osztozánk. Isten
nek az eseményekben nyilatkozott hangja a’ szolgaság sírjá
ból feltámasztá a’ nemzetet a’ szabadság napjára; dí ezen tö
mérdek esemény között egy dicsőség egyedül F e ls é g e d é in  
dicsőség: hogy a’ tegnapi nap,— ha isten is úgy akarja, mint 
mi— e’ hont polgári vérözöntől mentette meg. — A’ népek 
istenének áldása szálljon ezért Fenségedre; a’ népek istene 
adja meg Fenségednek a’mennyei örömet, hogy ős Buda vá
rából sokáig lássa e’ nemzet óriásilag növekedendő boldog
ságát.— Végezze Fenséged hasonló nemes határozottsággá, 
a’ mi még hátra van. Legyen eszközlője a’ király előtt, hogy 
a’ honpolgári jogok szentesítésében aprólékos vonato
zások ne zavarják mega’ közelégedés lelkesült hangulatát 
Támogassa Fenséged a’ trón előtt ama szent igazságot, hogy 
a’ lehető legnagyobb számnak elégedése a’ stabilitásnak leg- 
rendithetlenebb támasza, ’s hogy azon trón áll legszilárdab
ban, mellynek alapját a’ szabadságban egygyé olvadott mil
liók hűsége teszi. — És ha ezzel a’ jelen országgyűlés nagy 
munkáját szerencsésen bevégezé, Fenséged azon magasztos 
érzéssel állandmeg a’ törvényszentesités perczében —  kö
rünkbe sovárgva várt kegyes Fejedelmünknek, Herczegsé- 
ged felséges bátyjának királyi széke mellett, hogy Magyar
hont önállóvá, szabaddá, boldoggá tette, ’s Magyarhon sza
badságával az ausztriai háznak fényét, hatalmát, dicsőségét 
magasbra emelte, rendithetlenebbé tette,mint valaha volt.—  
E’ nemzetben nem fog a’király,nem Fenséged megcsalatkoz
ni.—  Isten áldja, isten éltesse a’ Királyt! Isten áldja, isten él
tesse Magyarhon teljhatalmú királyi Helytartóját!“ (Éljenzés.)

Erre kir. Helytartó ő fens, következőleg válaszolt:
„Uraim! hogy az országos rendek olly nagy szívesség

gel elismerik közbenjárásomat:azon meggyőződésem, hogy 
szeretett hazámnak szép jövendője törekvésemmel is biztosit-

tatik, bizonyosan a’ legnagyobb és legszebb jutalmam; leg
szebb jutalmam loképen azért, mert azáltal, mit Urunk Kirá
lyunk kegyelméből nyertünk,reméltem — ’s velem együt bi
zonyosan az ország is remélli —  hogy a’ tántoríthatatlan hű
ség ő Felsége iránt, és azon kapocs, mellyel az öszszes bi
rodalomhoz csatolva vagyunk, csak megerősödik.( Éljenzés.) 
Legyen szabad még az országos Kendekhez azon kérést in
téznem,miszerint mint törvényhozó testület minden erővel a- 
zon igyekezzünk, hogy a’ rend és csend nemcsak itt, hanem 
az egész országban fentartassék, mert csak akkor fogunk ó 
Felségének, Urunk, Királyunk atyai szándékának megfelel- 
n i’s csak akkor fogjuk törekvéseinknek sikerét, fáradsága
inknak gyümölcsét látni és élvezni.“

Az országos Rendem, ezen mély hazaílérzelemmelmon- 
dottnyilatkozattól meghatva, örömsugárzó arczczal távozá- 
nak el. Azután a’ fenséges Nádor lejött, ’s az alant álló díszes 
nemzeti őrsereg fölött szemlét tartván, magas megelégülé- 
sét nyilatkoztatá.

K i e g é s z í t é s e  a’ ma r t .  2 0  kei  ü l é s n e k .
Martius 2 ükén d. u. a’ leiratok országos ülésben fel

olvastatván rögtön kerületi ülésbe vitettek át, hol azon kér
désre: olvastassanak é még egyszer?, az öszszes tábla „szük
ségtelennel felelvén. K o s s u t h  kezdett megszólamlani, ’s 
megrendité a’ kebleket,mellyeket a’ leiratok irtózatig fölinge- 
reltenek. K o s s u t h  beszédének töredékei e’ következők: Azt 
gondolom, uraim, a’ kétszeri felolvasásból eleget hullánk ar
ra nézve, hogy minden becsületes magyar magának a’dolog 
felől határozott véleményt alkosson. Röviden és higgadtan 
szólok, azon rövidséggel és higgadsággal,mellyelazon elha
tározásomat kell kijelentenem, hogy akármi történjék, a’ bé
csi cselszövények e’nemzet fölött határtalanul diadalmaskod
ni nem fognak. Az első leiratra kimondom azon véleménye
met, miként abban az elveket szentesítve látom, de mennyire 
ő felsége által az éhínség eltávoztatása miatt újabb tárgya
lásra szólittatunk föl,arra hajlandó nem vagyok, („senki sem“ 
hangzik mindenfelől.) Mind az, mié’tekintetben teendő, an
nak kijelentéséből áll, miként a’ kk. ésrr. az úrbéri tartozá
sokat királyi szentesítés által is megszűntnek tekintik viszsza- 
hozatlanul ’s e’ részben semmi tractatusnak helyét többé nem 
látják,’s midőn ezt teszik a’ néphez egy manifestummal for
dulnak, nem parancsolva, de kérve, hogy mennyiben a’ tava
szi vetés közeleg a’ földet műveletlenül ne hagyják, de csak 
úgy szólitandók fele’munkákra is, hogy azt teljesítsék, ha a- 
karják.A’másik resolutiót illetőleg az országgyűlés hallá a’ 
ministerek nyilatkozatát, csak annyit kell még mondanom,mi
ként a’ nádor állását kötötte ahoz, hogy a’ nemzet igazságos 
kivánatai teljesítését kieszközlendi,—  és azért e’ leirat rész
leteiről ezúttal szólni nem fogok, csak azon meggyőződésemet 
jelentem ki, miként e’ leirat gúny a’ nemzetre, könnyelmüjá- 
téküzés a’ trónnal. (Irtózatos: ,,ug y v an“ ) és kik űzik e’ já
tékot? Azon bureaucratia,melly azt akarná, hogy a’ ministe- 
rium báb és postaexpeditor legyen Budán, ’s az ő létök oda 
fon biztosittassék nem gondolva a’ trónnal,nem a’polgárvér- 
rel, melly ömleni fog. A’ fejedelem kimondá, hogy a’ felelős 
ministeriumotakarja, a’ királyi szó semmi magyarázatot nem 
enged meg, ha csak oda nem akarják vinni a’ dolgot, hogy a’ 
királyi szónak ne higyünk. Midőn ő fensége kimondá hogy mi- 
nisteriumot akar,’s alakítására Batthyányi Lajost m egbízás- 
zen kívül más tanácsadója nem lehet. (Harsányan „úgy van“ t 
kiáltanak.) Es ha még is azt tapasztaljuk, hogy Lajos főher
czeg, ki sem nádor, sem koronaörökös nem lévén, tehát ki
nek hazánk ügyeihoz semmi köze, semmi törvényes befolyá
sa nincs, ’s holmi grófHardeggek —  és nem tudom még kik 
(közbekiáltás: „Józsika!“ )Windischgrátz tanácsától függ ha
zánk sorsa, lehetlen,hogy a’ hazafi, meg ne botránykozzék. 
’s lelke legmélyebbjéből el ne keseredjék. —•

Ottállunk,hogya’megbukottcancellár azon emberrel,ki itt 
éveken át a’ lélekvásárlás gyalázatos mesterségét üzé, kinek 
nevével ajkaimat megfertőztetni nem akarom,és Józsika Er
dély méltatlancancellárja, kinek dolgainkhoz semmi joga, a- 
vatkoznak ügyeinkbe,kijelentem, hogy midőn a’ nádor férfi
as nyilatkozata után elvárom,miként teljesittetnek kiván itaink, 
hanem teljesittetnek, haa’k. szó körülnyirbáltatni fog,A p p o- 
n y i J ó z s i k a  ellen, hazaárulást,proscriptiót......„Mindnyá
jan“ kiáltozzák, némellyek kardot rántottak, ’s a’ roppant in- 
gerültségi zajban a’beszéd végszavait nem érthettük. E’ be
széd végeztével Kossuth oda hagyá a’ termet.)

B e r n  át  h. Tisztelt polgártársaim!(tetszés)Azt hittem, 
e’ kir. leirattal érkezik hozzánk a’ béke angyala, hozván az 
olajágat: azonban mit kell tapasztalnunk? a’ leirat minden 
betűje azt mutatja, hogy azt nem ő felsége sugallóba, mert 
annak szivénéljobb az egész földkerekségén nincs.Polgártár- 
saim! azon pillanatban vagyunk, midőn az érzelmet szavakba 
burkolni nem lehet, látván, hogy olly emberek folynak dolga
inkba, kiknek hozzánk semmi köze, kikben egy csep magyar 
vér nincs, és a’hazáért őseik sem ontottak vért soha.E’tanács- 
adók azon camarilla, melly hazánkat örvénybe taszítani kész. 
Pest követe kifejté, mit egy megszomorodott hazaíikebel gon
dolhat: hozzá semmi tenni valónk nincs. A’ minisztérium tag-

Jal a’ közbizalom emberei ie íé„, a. llidor js e ieM I  té ré l  
fejtsék ki, mii megadatni kivd„ullk, mert különben patakok
ban omlik a pogurvér. ( „ Úg y v a n ,  „ ( tv v a n !-  kiáltják 
csörtetve kardjaikat, melly nélkül a’ gyűlésben,kivált a’ fia
talság közül, igen kevesen voltanak.)Abban azonban— saj
nálom bar, — Pest érdemes köveiével kezet nem foshatok, 
hogy a’ néphez felhívás intéztessék. Leszaggatok az úrbéri- 
ség nyűgeit, must megint viszszarakni a’ népre a’ lánuzokat 
senkinek akaratjában nem lehet. A’ mit a’ népnek adtunk ad
tuk viszszahozatlanul. Módjában lesz a’ népnek kimutatni, 
hogy ereiben is magyar vórpezsg és háladatoslesz azok iránt] 
kik ot magukhoz testvéri karokkal öleiét, (tetszészaj) M ada -  
r á s z. T. kk. és rr. (közbekiáltják: „n in c s e n e k  t ö b b  é“ ) 
tehát uraim! (tetszészaj.) Soha hidegebb főre nem voltjob
ban szüksége minden polgárnak, mint épen most. A’ néphez 
(elhívást intézni, káros: mi megszűnt, megszüntetve maradjon 
az. A népet ismét szolgaságra hívni löl bűn, ki szolga akar 
lenni, legyen önszántából, ha tetszik, —  de a’ törvényhozás 
e’ végett lépésttenni óvakodjék.— A’ másik leiratot illetőleg, 
ois gunynyátéve látja a’ nemzet függetleuségét. Szerinte a’ 
királyi szót viszszahuzni lehetetlen. És bára’ nádor szavában 
bízik, de addig kevés reménye van,inig a’ régi rendszer em
berei ott főn ülnek; a’ nemzet erejében bizzunk, mert az »>- 
gyed elporlik a’ nemze: között. És hogy most velünk e’ gúnyt 
üzék, oka magunk is vagyunk, mert gyengék valánk kimon
dani, hogy midón az absolutismust megutálok, a’ bureaucra- 
tákat is gyűlöljük, sót inkább őket testvérként sorainkba ven
ni akarók.—- ü a ’ királyi szó után fölöslegesnek tartott min
den törvényt ,|mert az a’ nemzet közakaratjával egyesülten 
erősebb, mint holmi Zsedényi, vagy akárki másé.

E’ ház,midőn ő felségéhez a’ ministereket lelkűidé a’tö- 
meggel, az által a cancelláriát is megsemmisitó:és szóló igen 
megütközik azon,hogy a’leiralon Batthyány nevén kívül másét 
kell látnia, kin elégtételt is alig vehetünk, mert nem ül itt, és 
nem tudjuk, micsoda minőségben vonjuk feleletre őt. Ulászló 
törvénye szerintZsedényiés mindazok,kika’tanácsban,voltak e’ 
leirat kovácsolásakor,minlrosztanácsosok perbe idézendók. 
E’ gunyirat (t. i. a’ leirat) értelmében a’ minister csak can- 
cellista lenne. A’ ministeriumnak lelépése iránti nyilatkoza
tára az megjegyzése,hogy ók le nem léphetnek, mig helyettük 
más nincsen,mert különben anarchia lenne az ossz ágban. Vég- 
zésleg tehát kimondandó, hogy a’jelen minislerium áll, mert 
a’ királyi szó sanclio volt arra hogy legyen.Végre pedig kije
lenti, hogy a’ nádor Ígérete folytán, az újabb kir. válaszra 24 
órai időt enged, addig elvárjuk azt. —  (Éljenzés.)

S z e n t k i r á l y i  M. Többen fölirva nem lévén, végzé
sül kimondá,miszerint az úrbéri viszonyokata’ rendek egyhan
gúlag megszűntéknek nyilatkoztatják olly véleményben lévén, 
miszerint az, nem a’ nemzet ügye a’ trón iránt, hanem a’ föl- 
desuré jobbágyai irányában,és azért semmi szin,semmi ürügy 
vagy engedély alatt azt visszávonatni nem engedik meg. (Úgy 
van!)A’ministerialis törvényre kelt leiratot illetőleg pedig ki
mondják határzallag: hogy az a’ nemzet kivánatainak meg is 
felel,’s ugyan azértragaszkodnaka’törvényjavaslathoz/s bíz
ván a’ nádor erélyes nyilatkozatában —  a’ választ lehető leg
rövidebb idő alatt elvárják. (24 óra!) ’S a’királyi szót ollyan- 
nak tekintik,mellyben minden meg van adva, mellyet csorbítni 
nem szabad. A’24 órai időt kiszabni nem akarná,mert ez bízó— 
dalmaüanság volna nádor ő fensége iránt. (Helyes!) E’ reso- 
lutio hamar szétmegy az országban,—  azért jónak vélné hogy 
határzataink nyomban a’leirat után azon egy papírra nyomas
sanak. (Helyeslés.)

Ezután a’rendek elhatárzákhogy a’felirást szükségtelen
nek tartják, határzataikat pedig B ón is csak szóval kiváná tu
datni a’ főrendekkel. —  Esti 6 órakor a’ határzatok kerületi 
jegyző által írásban benyujtatának,majdutánarögtön országos 
ülésből a’ főrendekkel isközöltetni határozialka. —  Végre 
némelly főrendi válasz vétetvén föl, rövid tanácskozás után az 
üzenetek elkészittetének. —  Ez ülésben jelenti ki K o s s u t h 
hogy a’ journalisticai pályára megint föllép, —  alkalmaié’ 
mellesleges nyilatkozatra az adott, hogy a’ főrendek a’ saj
tótörvényből, („ki a’ monarchia egysége ellen t e t t l e g  iz
gat“— ) a’ te 111 e g szótkiküszöböltelni kívánták. Mire Kos
suth megjegyzé, hogy a’ törvényes izgatás nem sajtó vétség, 
például ő is fog lapjában arra izgatni, hogy Galliczia iránti 
minden jogunkról lemondunk azon feltét alatt, hogy Lengyel 
ország függetlenné tétessék. —  Ezzel a’ mai viharteljes ü- 
lésnek vége lön. —

April 2kán. Bónis nyújtott be ma egy törvényjavasla
tot, melly szerint, minden kormányi kinevezéstől függő hiva
talnok elmozdítható a’ minisztérium által, kivéve a’ bíróit, 
mellyet csak törvényes utón veszthetni el. E’ javaslat alkal- 
mul szolgált némelly mostani hivatalnok állásának bonczkés 
alá vételére csodálták, hogy a’ 6000 frtos megyeifőurakmég 
most is helyeiken ülnek, nem lévén bennök annyi belátás,hogy 
szégyenlenék tovább viselni hivatalaikat, mellyre a’ nemzet 
kimondá’s pedig a’ jelen egyediségekkel egyetemben kár
hoztató ítéletét. Ma d a r á s z  ez embereket rögtön félre tétet
ni követeié, helytelennek tartván azt,hogy holmi tolnai,bara-
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nyai és somogyi főispánok még most is a1 felső táblánál ülje
nek. E’ viták alatt mellékesen a’ miniszteri felelősség is felme
rülvén,ez a’megye-rendszerrel öszsze nem férőnek mondatott
’s pedig Deák által.'K o s s u t li öszszeegyeztelhetőnek tartá,
ha t. i. a’ miniszteri hivatás oda terjed, hogy törvénytelen pa
rancsot nem adhat, ’s csak azt tartozván végrehajtani, minek 
eszközeit kezeibe adá a’törvényhozás.—  A’ civillista, diplo- 
matiai és némelly hadi költségek fodözésére ideiglen 3 mil
lió forint ajánltatott meg. A’ nádort is a nemzet fizetendő 
mennyiségre nézve azon egyezség alapján, melly közte és a 
fejdelem között köttetett. —

Este a’ megye ideiglenes rendeztetése volt szőnyegen. 
A’ spectabilisségtől megválni nem tudók jelen állapotában 
kivánák hagyatni a’megyét egész jövő országgyűlésig, né- 
mellyek a’ nemesség egyedi tanácskozási jogát védve,egyúttal 
a’ népnek annyit véltek adhatni, hogy minden helység egy 
vagy két képviselőt küldjön a’közgyülésre. No, persze, csak 
ez volna még a’ czifra alkotványosdi játék —  P á z má n d y  
azonban a’ nemzetiség föntarthalása végett egyetlen merész 
csapással eltörlené a’ megyét, centralisatiót hozandó bé, 
azért inditványozá, hogy jövő országgyűlésig tiltassék el min
den közgyűlés. K o s s u t h  ez indítványra egészen lángba bo
rult, ’s hatalmas hangját fölemelő az általa annyira imádott 
municipium védelmére, esküvén, miként, mihelyt kimonda- 
tik, hogy nincs municipium,ezen hazából vérző szívvel bár, 
de számkiveti magát.Soha olly hatályos beszédet, mint e mai 
volt! Ko s s u t h  ma önmagát haladá fölül, lángzó ékesszó
lása a’ legdühösebb centralistának is megzavard fejét: a’ fél
tékenység fájdalma, a’ mély meggyőződés ereje olly han
gokat adtak ajkira,minők gloriafénytvontak a’szónok körötte. 
Az egész tábla zavarba jött, hallgatóság, követek, minden, 
és végzés nélkül oszlott el az ülés, hogy mindenki gondol- 
kodhassék a’ mondottak fölött, és úgy Ítéljen legdrágább 
kincsünk, a’ municipium sorsáról.—

Tegnapi tudósításomban az van,hogy a’főrendek —  a’ 
helyett hogy a’ f ő r e n d i t  áb la n é m e l l y  t a g j a i  a’ nép- 
képviselőt napidij nélkül akarnák hagyni. Go lub Vilmos.

K is - I J  szá llá s . Mart. 26kán 1848. Mai napon tarta
tott itten az öszszes nagy kunoknak ősnépgyülése; roppant 
számmal jelentek meg a’ községek népküldöttei nemzeti lo
bogók alatt. Reggeli 9 órakor nyittatott meg a’ gyűlés ’s el
nökké a’ szabad elvü,népszerü’s hona szabadságáért olly e r- 
nyedetlen buzgalommal küzdő Illésy János kun kapitány vá
lasztatott. Ki elfoglalva elnöki székét, hű ecsettel rajzold az 
eseményeket,mellyek a’schweizi hirtelenül bevégzett forra
dalomtól kezdve, VIagyarország egén is feltűnnek, ’s megem
lítve mart. 3án az alsó táblának férfias, tisztét ’s a’ körülmé
nyeket erélyesen felfogó szilárd jellemét; folmelegitve a’ bé
csi eseményeket szült okokat és eredvényt, végre Pest város
nak minden vérontás nélkül kivitt relormdiadalát, a hon ér
dekében felhitta a’ népgyülést tanácskozni a’ teendők fölött. 
Hoszszas éljenzés követte a’ kebel melegétől hevített szónok
latot; mellynek következtében a’ jelen volt sok száznak egy
behangzó szavazatával határoztattak: 1 ör a’ pesti 12 pont el
fogadtatok, ’s pártoltatása és védelme híven teljesittetik. 2or 
Pestváros polgárságának üdvözlő ’s köszönő iratot adandát 
egy bizottság a’ dicsőén teljesített polgári kötelesség ered- 
vényiért. 3or Gr.Batthyányi Lajos miniszter-elnöknek üdvöz
lésére elnökül Illéssy János neveztetvénki,melléje a’ polgá
rok közül választványi tagokul hatan neveztettek ki, u. m. Pap 
Móricz, Nagy János, Hajdú Imre, Kolossy Lajos, Varga Imre, 
NagyAnt. 4erSzluha Imrének.ki kerületekbena’szabad szólás 
és vélemény nyilványitásnak esküdt ellensége, és üldözője 
mindazoknak, kik szabadabban mertek gondolkozni, ki min
den jogot letapodni és csak magát hizlalni törekedett, ki a- 
latt a’ kerületek nyomasztóbban érezték magokat, minta’ né
met rend járma alatt, főkapitányi hivatalábul leendő rögtö- 
nös elmozdittatása végett mind az ország nádorához, mind 
gr. Batthyányi Rajos miniszter-elnökhöz küldöttség nevezte
tett. 5ör Mind két országgyűlési követnek, kik a’ kerületek 
részéről Pozsonyban ülnek,azonnali viszszahivatása végett a’ 
közgyűlésre, melly april 4ik leend, elhatározott utasítás a-

datott, ’s több község is felszólittatott azon záradékkal, hogy 
a’ gyűlés első napján végzésbe menvén a’ víszszahivás, sür
göny utján adassák tudtul, egyúttal az ország előtt kihirdes
sék: miként a’ kerületek, az őnevökben ott volt két követnek 
szavazatát, mint népszerű utasításukkal ellenkezőt, magoké
vá nem teszik, sőt számadásra vonandják őket, kik olly boto
rul viselték magokat, hogy csak egyetlen egy küldöttségbe— 
ni kinevezésre sem tették magukat méltókká, mellyel a’ 200 
ezerből álló hármas törvényhatóság országgyűlési befolyá
sát megsemmisítették. 6or A’kerületeknek külön önállása ki
mondatni ’s végrehajtatni rendeltetik, hogy így mindenik ma
ga körében, mástól nem hátráltatva, intézze belügyeit ’s ha
ladásában sikeresebben működhessék, e’ végre törvényha
tósági helyül N.Kunság részire, mint középponti hely, Kis
újszállás város választatott. 7er Kossuth Lajoshoz, kinek tán- 
torithatlan hazaü keble, magasztos érzelmű honszeretete tűz
te ki a’ teendők iránt felfogott lobogót,mart. 3kának emléké
re egy illy feliratú aranytollahKossuth L.nak a’N.kunok mart. 
3án 1848.tiszlelkedőleg a’fenebbi küldöttség járuland.8orA’ 
nemzeti őrsereg felállítása haladék nélkül eszközöltetni ha- 
tároztatott ’s e’ vé gett a’ kerületek fegyvertárából a’ szüksé
ges fegyverek kihozatni rendeltettek.—  Nem lehet meg nem 
említeni, miként e’ népgyülést semmi rendetlenség sem za
varta meg. Buzognak mindnyájan’s készeknek nyilatkoztak a’ 
hon védelmére,küzdeni a’ szabadság és népjog fentartásaért, 
üdvözölték mind azokat, kik a’ haza megmentését ernyedés 
nélkül, nehéz tusák közt eszközölték ’s erős fogadást tettek, 
hogy bízva a’ független m. minisztériumban, azt teljes erővel 
’s tehetséggel pártolni meg nem szűnnek.

K Ü L F Ö L D .
AUSZTRIA. A’ nép emberei által kidolgozott ’s a’ mi- 

nisteriumnak benyújtott bécsi sajtótörvényjavaslat f. april hó 
lsőjén bocsáttatott közre 88 §§ban; a’ módosítások és tol
dalékok annyira boszantók abban, hogy az egyetemi ifjúság 
rövid parenlatió kíséretében az egész törvényt elégető ’s kül
döttséget nevezett ki,melly e’törvénynek a ’ nép kivánata sze
rinti változtatását sürgesse; és mivel a’ becsületes bécsiek a’ 
mostani minisztériumban az elűzött Metternich legkonokabb 
tanítványait látják, kiktől kevés, vagy épen semmi jót sem re - 
méllnek, ugyancsak küldöttséget bizánakm ega’ pozsonyi és 
pesti ifjúsághoz, hogy ezeket egyetértés és együltmunkálás- 
raszólitnák. E’ küldöttség f. hó 11 kén érkezett meg Pestre 
’s örömujongásokkal fogadtatott az itteni ifjúság által: beve- 
zeltének a’ körbe, hol a’ bécsi nép aggasztó helyzetéről fel
világosítást adlak,’stegnap az egyetemépületbemuseumi térre 
’s megyei választottság'noz, hol mind két részrül jeles szó
noklatok tartattak szives testvériséget ajánlva egymásnak.

T r i e s z t  mart. 28án. A’ mart. 2 lkén  helyreállított 
béke— a’ Gazetta di Yenezia szerint, nem zavartatott meg,a’ 
boltok megnyittatának ’s mindenki munkája után látott; azon
ban e’ nyugalom tartósságáról a’ nép biztos mindaddig nem 
lehetett, mig idegen katonaság tanyáz a’ városban, ’s csak al
kalmat vártak, mellyben lehető legcsekélyebb áldozattal a’ 
katonaság kiüzethessék. Ezen alkalom fosztá megMarinovich 
ezredest életétől. Mart. 2 lén délben az arsenal munkási közt 
lázadás ütött ki, kik az ezredesre halált esküdtek. A’ polgár
őrség megmenté a’ gyűlölt katonát, intvén őt, ne mutatná 
magát többé; azonban hire terjedvén, hogy több hajó pusz
tító hadi készületeket tevén meg szándék lenne a’vár őst fel
pörkölni,a’ lázadás mindinkább határzott jellemet kezde ölte
ni. A’polgárőrség igyekezett a’lázongókat csilapitani, bizto
sítván őket, hogy Marinovics az arsenált örökre elhagyta, 
mit azonban Martini aladmirál tanácsára sem tett. Néhány tiszt 
egy gondolában akarta őt a’ porta nova felé megszöketni;de 
azt bezárva találták; mi alatt e’ szökési merényletnek hire 
terjedt,’s a’nép tömöttcsoportokban indultutána.Az üldözöttet 
az épület legmagasb emeletére menekültékor elértéi ’slábai- 
nál fogva kemény ütések közt hurczolták le a’ lépcsőzeten, 
mellynek alsó fokainál lelkét kiadta.

Ezen demonstrátióraManin mintegy Spolgárőrrel rög- 
I tön megjelenik azarsenálban, ’s Martini admiráltól a’fegyver

tár kulcsait követeli. Az admiral ellenállással fenyegetődzött, 
’sManin őt fogolynak jelenti k i, ’s meghuzalván a’ vészha
rangokat,mellyel a’ munkásokat öszszegyüjtendi,velők a’ ka
puk betöretésihez fog, ha a’ kulcsok rögtön át nem adatnak. 
Az admirál engedelmeskedett, ’s a’ város legerősebb pontja 
a’ felzendültek kezeibe esett, ’s az ideiglenes parancsnokság 
Graziani ezredesre bízatott. Azarsenál előtt Wimpfen ezred
ből egy őrnagy a’ háromszinű kokárdát nem akarván föltüz- 
ni,katonáitól fogházba kisértetett,de később fölvevén a’trico- 
lort, a’ parancsnokságra újólag megbizatott. —  Hátra volt 
raég egyik a’ legfontosabb pontnak az úgynevezett porta 
della compagnának védelmezése,hol a’ szárazföldi gyalog
ság, a horvát határőrök néhány álgyú és szuronnyal voltak 
fölállítva. Stadler Ágostont a’fölkelők vezetőjét a’ katonaság 
biztosította, miként ok ha meg nem tamadtatnak, a’ nép
re tüzelni nem fognak, és ha erre elöljárói parancs által nem 
kényszerittetnek.E’kijelentésben a’népvezető épen nem nyug
hatván meg, torlaszok emeléséhez látott ’s kartácscsal tömött 
hat álgyut huzatottföl; ’s a’polgárőrség ’s a’ Wimpfen ezred 
ogy zászlóaljával e’ pont kézrekeritéséhez fogott. Boday, a’ 
tengerészcsapat őrnagya tüzet parancsolt ellenök a’ Via Eu
géniánál, de a’ katonák nem engedelmeskedtek, haneme’ 
helyett föltüzvén a’ tricolort (olasz hármas szint) a’ polgá
rokkal egyesültének, melly példát a’ Wimpfen ezred gráná
tosáig legénysége, sőt a’ rend- és fmancz-őrség is követtek. 
E’ közben a’ polgárságból küldöttség megy a’ palotába gr. 
Pálffy kormányzóhoz, ki épen tanácsban ült, nála lévén a’ vár- 
parancsnok gr. Zichy is.

E’ küldöttség kinyilatkoztatá, mikép a’városnak föltétien 
kivánata, hogy falai közül a’ katonaság kitakarodjék ’s mig ez 
megtörténnék, kezesek adassanak át. Ez alatt Manin a’ Márk- 
térre ment,’s kihirdetteté,mikép az arsenal a’ velenczeiekha
talmában van, ezen hirdetésre a’ capitulatió megtörtént.Ma- 
nin azután előterjesztvén, miként Velencze volna az egyedüli 
köztársaság,honnan az egész olasz egység kisugározhatnék, 
hangos éljennel üdvözlő ezen köztársaságot.

A’ Gazella di Venezia mart. 23áról még következőket 
közöl: „Ma reggel Mantuába sebes postán érkezett azon tu
dósítás, melly szerint Milanóban az ausztriai hadsereg lefegy- 
vereztelett, ’s Radeczky el van fogva. Az esemény következő
leg ment végbe:Milano környékén a’paraszlságmidőn a’vész- 
harangok zúgását hallá, csoportonkint gyülekeztett öszsze, 
’s a’ hős majlandiakkal egy olly rohanást intéztek az osztrák 
táborra, melly ennek előhadát zavarba ejtvén rövid időn a’ 
szomszéd hegyek közé szoritá viszsza,hola’győztesek Radecz
ky tábornokot fogollyá tevék.

Ezen hírt a’ Majlandbantartózkodó schweizi consul hi
vatalos tudósítása megerősíti.— Ellenben minden részről ér
zékenyen panaszolkodnak az ausztriai hadsereg ’skülönösen 
a’ határőrök kegyetlenkedéseik ellen, kik előtt semmi nem 
volt szent, fiatal, agg, nő, gyermek kivétel nélkül áldoztatott 
fel állatias hevük által. Radeczky papi öltönyben akart meg
szökni, ’s ebben fogatott is el. Károly Albert sardiniai király 
proclamatiójaa’lombardi néphez mart. 26án érkezettmeg, ’s 
egyúttal tudósítás az iránt, hogy segitsükre 30 ezer fegyverest 
45 álgyuval második fia parancsnoksága alatt küld, legújabb 
hir szerint azonban 4 0 ezret a’király maga vezérel segedel- 
mülLombardiába’s igy a’háboruPiemont és Ausztria közt vi
lágosan kitört’s a’ szardíniái követ is odahagyta már Bécset, 
mint az ausztriai is Turint.

A’ p o r o s z - l e n g y e l  széleken kozákok és bas- 
kirek gyülekeznek nagy számban; hátuk mögött több ezred 
gyalogság áll csatakészen —  minden pillanatban a’ német 
tartományok meyrohanására. Oláhországot is elözönlöttnek 
hírlik orosz katonasággal.

B e r l i n b e n  martius 25kén közbeszéd volt, mikép 
Waldemár poroszbg leendő lengyel királynak szemelteteltki.

L u x e m b u r g .  A luxemburgi nagyherczegség pol
gársága, kiket a’ hollandi király ő felsége mindeddig csak 
üres ígéretekkel táplált, jelenleg használván a’ soha többé 
igy nem ajánlkozó alkalmat, kikiálták a’ respublicát, jó e - 
gészséget sem mondván ő felségének. _______ __

4 2 ik  szám . É R T
Az első cs. kir- szab. dunagözhajózási társaság.
T. ez. részvényeseinek f. észt. közgyűlése szerdán 1848ki april I2kén délelőtti 9 órakor 

Bécsben (unter den íuchlauben. 558ik sz. alatt) a’ zenegylet teremében, cs. kir udvari biztos ur 
jelenlétében fog tartatni.

Szavazati képességgel biró t. ez. részvényes urak az e’ gyülésrei belépti jegyet valamint 
a’ tárgyalandó ügyek programmját’s nyomtatásban megjelent bilanzot az odatartozó ’s I847d. év
ről szóló számadásokkal együtt, april 4ről kezdve a’gőzhajózási irodából (Bauernmarkt 582. sz.) 
inéltóztassanak elvitetni.

A’ szavazatképesség és annak gyakorlása irán az illetőka’ társaság szabályainak IS és 19d. 
§§aira, és az 1846d. évi martius 20án tartott közgyűlés határozatira utasittatnak, mellyet utóbbi
ak következtében az 184/4 évben kibocsátott részvények tulajdonosai a’társaság nyereségében, 
vagy veszteségében csak I848kimart. lső napjától kezdve részesülnek ’s ehezképesta’ most ösz- 
szehívott közgyűlésben melly az I847d.év eredvényei fölött tanácskozandik, a’ bármikép kiüten
dő fölösleg osztalék meghatárzására nézve szavazattal még nem birandnak.

A’ részvények letétele a’ szavazatképes részvényes urak részéről a’szelvényívek melléklé
se nélkül történik. — Bécsmart. 2lén 1848.

Az első cs. hir. szab. dunagŐzhajózási társaság igazga'ósága. 1— 3

E  S  I T  O.
Tanszékre pályázat-hirdetés.

Ő es. ’s apóst, kir Felsége kegyelmesen meg
hagyni méltóztatott: hogy a’ pozsonyi főtanodá
ban a’ természeti jogtan Kolbay Mátyás által a’ 
bányajogtan további megtartása mellett, adas
sák elő; az álladalomtan és magyar közjogtan

1848.
székére pedig pályázat hirdettessék. Miről az il
letők azzal értesittetnek: hogy az említett tan
székre,a’ magyar királyi tudományegyetem jog
kara előtt tartandó pályázás határnapja, tolyó 
észt. October 5kére tűzetett ki. Pesten mart.23án 
1848. Szoblahói Pálma Elek, egyetemi tanács
jegyző. 1—3

Csőd fegyvevleésxitésve.
Azon puskamüvesek és szíjgyártók, kik a’ pesti nemzeti őrsereg fegyverzetét és az ahoz 

kivántató szíjgyártó munkát, (a ’ servitáknál, az őrhaditanács teremében megtekinthető minták 
szerint) lehető gyorsasággal és jutányosán elkészíteni vállalkoznak, mától számítandó 8 nap alatt 
szándékukat, és a’ föltételeket Írásban jelentsék a’ nemzeti őrsereg főparancsnokánál Rottenbiller 
Leopold urnái. — A’ megkivántató eszközök következők: egycsövű puska szuronynyal, puskaszíj, 
szijöv, szuronytok, és töltéstáska, rövid kard bőrtokkal, kardszij, dzsida. Kelt Pesten april 4scjén 
1848b. Az őrhaditanács luitárzatól Or o s z h e g y i  József, őrhadi főjegyző 3 - 3

Szerkeszti H e l m e c z y  Mi h á l y .  —  Nyomatok T r a t t n e r - K á r  o l y i  betűivel, uri-utcza 453. szám.
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vasárnap április 9kén

Megjelenik minden héten n é g y s z e r : vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a l k o d ó  peili
kes'ztó ’s kiadó tulajdonosnál úri uteza 453dik sz alatti Traltner-KárolyV ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kíván 

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény..........."

pénteken , mindegyik minden Ízben egyegy ivén. Előfizethetni helyben a’ szer- 
' Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartói

fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély, (pesti események april. 
5_8kai"- országgy- legújabb megállapodások, k. k. válaszok az or- 
szággy.'Pesten óvenkinti tartása, berekesztés! határnapja, tud. egyelem, 
vem/,, szia, ország ezimere és színházak, az ősiség eltörlése, polg. sta- 
Wsfoglyok’szabadon boesáttatása, hitelintézet, jászkun és hajdúkerü
leted- ’s közjogi választások iránt, t ezikk a’ legelő- elkülönítés, öszsze- 
sités ésfajzásról, kijavított t javaslat a’ felelős m. ministeriumról ’s mart. 
30ki kerületi ülés; legújabb hírek Pozsonyiad april 3ka ’s 5kériil, köz
gyűlés.) —

Kü l f ö l d .  (Ausztria.)
É r t e s í t ő .

M AG YAR O R SZÁG  é s  ÉR D ÉLY .
P e s t ,  april 8án 1848.

A’ bécsi egyetem lelkes közönsége, melly az ausztriai 
monarchia általányos reformjához az első lökést adá ’s rnelly- 
nek jogszerű igényei mégis olly kevéssé vétetnek ügyelembe, 
küldöttséget bocsátotta’ pozsonyi és pesti üatalsághoz, e- 
zeket a’ szent ügyben egyesülésre’s együttműködésre szólít- 
ni. Hozzánk april 4kén érkezének meg,’s a’Dunaparton han
gos éljenzés ’s a’ teslvériség legörvendezóbb jeleivel fogad- 
tatának. Elkisértelének az ellenzéki körbe, hol Bécsnek a’ 
nyomorúságig leígázolt állapotát festék. A’ gyűlöletes poli- 
zei hivatalnak csak neve változott belminiszteriummá, de 
valósága megmaradt. Sajtótörvényeik legkiméletesb szóval 
gyilkosai a’szellem gondolatának. Szabadságuk mindjárt szü
letésekor bilincsre veretett.

Ez méltó indignatiót támaszt nemcsak közönségünkben, 
de egész Európa népségében. És ezen indignalio ha egyesí
tett boszuban törend ki, legyen bár a’ dynastia még olly jó , 
mint a’ minő, érdekeit csak mindenhatóság mentheti meg e- 
nyészetlől. —  Pedig hogy a’kitörés nem akar késni, azt az 
örökös tartományok legújabb fenyegető mozgalmaik világo
san tanúsítják.

Fővárosi népünkben ingerültségettámasztott még azon 
hir is, miszerint a’ jelenleg itten állomásozó sorkatonaságot 
kivitetni szándék, minthogy az a’ néppel sympathíroz ’s he
lyét elfoglaltatni a’ Nugent ezred gyűlöletes nevű vitézivel, 
kik saját honfitársaikat rakásra lődözní dicsőségnek tárták. 
Közönségünk el van határozva e’ bevonulást erőhasználattal 
is akadályozni. Minisztériumunk még nincs megerősítve, sőt 
— mint némellyek emlegetik— hadminiszterünk holléte nem 
is tudatik.— Egyetemi lelkes fiatalságunk az obseurantis- 
must teljesen kiküszöböli az intézet cathedráiból. A’jog - és 
bölcsészeiből egy tanár sem fogadtatott el, H o rv  át Árpádot 
kivév3. Lenhossék— kit atyja tekintélye tettboneztani segéd
dé, simpliciter kiutasittatolt.— Tegnap tíz órakor ünnepé
lyesen fogadtatának el a’ bécsi küldöttek, ’s az együltmun- 
kálást már maga a’ lelkesedés biztosítja.

Másnap bécsi fiatal vendéginket az egyetemi ifjú pol
gárság fogadd ’s egyesülten zászlók alatt vonult az egész me
net a’ nemzeti museum előtti térre, melly hely szent leend az 
utónemzedék emlékezetében,itt vivatván Id’s erősittetvén meg 
a’népnek joga,^abadsága, mellynek szinhalott tetemére az 
önzés majdmajcbsz^nfödelet teritett.Vas vá r y  Pá l  felrázó 
szónoklatban bemutatá itt a’ nagyszámú közönségnek is Bécs 
város egyetemi küldöttségét ’s éljen rivalgásokkal üdvözölte- 
tének. B u l y o v s z k y  Gyula pedig hason érzelemben német 
nyelvenszól ta’néphez szives vendéglátásunkat azáltal is tuda
tandó ’s német beszédének kiemeltebb pontjait magyar élje
nek köszönték. A’ küldöttségből ketten szóltak, B ley  e r  és 
Jules Si ver ,  kik a’ bizalom és szeretet nyelvén mondák el 
a’ körülményeket, mik közt Bécs közönsége volt, és mik közt 
van; együltmunkálás, kölcsönös segélyre hiván fel a’ magyar 
fiatalság és népet, ha a’ viszonyok ismét akint alakulnának, 
hogy elnyomatásuk czéloztatnék áltatok, ók monarchájokat 
szeretik ’s érdekeihez ragaszkodnak, mert ezzel együtt hiszik 
saját jóllétök és szabadságukat is teljesen megállapíthatni,el
lenkezőleg lelkűkből gyűlölik ama nyomom politikai rendszert 
melly, hogy az öszszes nép életétől elvonhassa a’ cselekvés 
erejét, bureaucratiává fajult,’s mint illyen vérnadálya volt a’ 
fejdelem és nép érdekinek egyszersmind. Az örökös tartomá
nyok polgárközönsége sokáig nyögött a’zsarnokhatalom vas
körmei közt a’ nélkül, hogy lelket érzett volna keblében,melly 
az élet istene gyanánt szikrát öntött volna az idegekbe, hogy 
e’ zsarnoki önkény bilincsei nehezek és szolgaiaknak találtat
ván ,az egyesült erő által széttöressenek.—  Soká, igen sc- 
ká kelle várni, míg Pest Ymegyében a’ lelkes ellenzékikörnek 
eszébe jutott K o s s u t h  Lajost a’ megye országgyűlési kép
viselőjének megválasztani. K o s s u t h ,  mint az osztrák mo
narchia reformátora gyújtotta fel az örökös tartományok né
metéiben a’ lelkesedés ama tüzét,melly általányos szabadságát 
teremtette ’s melly a’ világ bevégeztéig elaludni soha többé 
nem fog ’stb.

Ihlett kegyelettel néztünk a’ bécsi egyetem hős közön

ségének szaggatott zászlójára is, melly ama küzdésben lobo
gott lelkesitóleg’shogy szabadság adassék a’népnek,polgár
vér ontatott. Barátságot mosolygott ennek elébe nemzeti tri- 
colorunk ’s árnyaikban teljesen megköttetett a’ szent frigy, 
mi ellen sem az idők vénsége, sem elleneink ármánykodása 
győztes nem leend.

Az egész gyűlés innét a’rákóczy ésmarseillaiseharsog- 
catása mellett vonult a’ megyeházhoz, hol a’ választvány ülé
sezett. Itta ’ küldöttség szónoka előadta küldetésük czélját.Ők 
olly hazának lévén gyermekei, hol a’ gondolat már bölcsőjé
ben megületék’sa’szabad szólhatás nehéz tilalom alatlnyögölt, 
bocsássanak meg a’ magyarok, ha terjedelmes beszéd helyeit, 
minek említett viszonyokküztgyakorlalában nem lehetnek,csak 
röviden mondandja el, miért látogaták ők meg most Pestet. 
— Bécs város fiatal közönsége leghőbb rokonszenvéről biz
tosítja a ’ magyarokat ’s e’ rokonszenvnem engedé, hogy a’ 
csak alig félhónapos szabadság dicső reggelén meg ne em
lékezzenek a’ hős magyarságról, mellyel annyi század ferge- 
tegeit egy korona alatt szenvedők á t , ’s ez időben látszólag 
egymás ellenségiül tekintetének, minthogy a’kormányzó po
litika bureaucraticus hatalmát az egy korona alatti nemzetek 
egymáselleni kölcsönös gyűlöletére alapitá. Az eszközökre- 
mekül használtatának fel három századon át, ’s a’ két szom
szédnemzet— elzárva egymástól— idegen érzelemmel for
dult el egymástól.— De a’ megismerkedés, a’ szeretet és bi
zalom hajnala napjainkban ránk derült,’s Bécs fiatalsága a’ 
múltnak hibáit kiigazítandó ime megjeleni, hogy te s tv é ri’s 
baráti jobbot nyújtson e’ derék nemzetnek, melly a’ sötét szá
zadokban bástyája volt a’ művészet ’s tudományosságnak , 
melly a’ török csaták huzamos ideje alatt Németországban 
kifejlett. —

A’ megyei választvány nevében Kendelényi K. üdvözlé 
a’ lelkes küldöttséget biztosítva ezt a’ szívességről, ’s őszinte 
barátság és testvériességről, mellyel a’ magyar nem zetis itt 
különösen Pest népsége a’ lelkes bécsiek iránt viseltetnek. 
Hangos éljenzés közt kisérteték innét a’ küldöttség szállásá
ra a’ ,,magyar királyhoz,“ hol a’ meglepetés ’s a’léleköröm 
legszebb nyilatkozatival vallák meg kísérőiknek, miként —  
habár sokat remélitek is fogadtatásuk iránt a’ hires magyar 
vendégszeretettől, de hogy ennyi rokon kebel, a’ bizalom és 
ragaszkodás illy őszinte jeleivel találkozzanak, azt reméllni 
nem merek. Érzékeny kifejezésekkel köszönök meg.

Délutáni két órakor az egyetemi ifjúság által rendezett 
lakomához hivatának, hol a’ barátságos contestatióknak 
csak folytatása volt. Érdekes és jelentékes pohárköszöntések 
szavaltatának. —  Evés után a’ casinói könyvbe jegyzék 
neveiket a’ küldöttek, mint e’ nap és szép eseményinek emlé
kezetét.— Öt órakor pedig a’ városházteremében tartott vá- 
lasztványi ülésben jelentenek meg, hol R o t t e n b i l l e r  el
nök által fogadtatának, ’s ugyanitt egy zászló átvételére szó- 
littalának föl, melly a’ pestieknek a’ bécsiek iránti rokonszen- 
vét jelképezendi.Nyolczadfél órakor a’ nemzeti színházba ve
zettetnek, hol a’ reggel hirdetett A n t o n y  dráma helyett 
operai, láncz ’s népszínműi egyveleg rögtönöztetelt. A’ szín
ház szinte kimutatni akarván vendégink itt léte fölötti örömét, 
nekik két földszinti páholyt nyittatott, mellyek nemzeti zász
lókkal ékesittelének föl, az egész színház ki volt világítva, ’s 
a’függöny ivezetéről ízléssel rendezett két finom zászló csün
gött— nemzeti és fejér, ugyaniilyen szinü széles szalaggal 
a’ középen öszszefoglalva.— Először: H u n y  ad y L. opera 
első felvonása adatott, mellynek azon része, hol a’ c s e l 
s z ö v ő  leszuratik, zajos taps és tetszésben részesittetett.—  
Utána a’ Cs i k ó s  első , majd második felvonásinak népiesb 
jelenetei adatának, ’s Füredyjeles éneke ésRéthy sajátságos 
játéka vendégink osztatlan tetszését nyeré ki. Fejtetett még 
magyar négyes,és tyroli táncz is, melly megtapsoltatott.— A’ 
darab bevégezte után ismét a’ „Tigris“ fogadóba vezette- 
tének vendégink, hol mozgalmaink vezéremberei állal este
béddel tisztelteiének meg.

Csütörtökön f. hó 6án délután 6 órakor a’ muzeum terén 
népgyülés tartatott, mellyben De g r  é Alajos felolvasá Bécs 
polgárközönségének kivánatát, mellyre a’ nagy tömeg lelke
sedéssel dörögte a’ jóváhagyást. Ugyanez alkalommal még 
Irányi és Vasváry beszéltek a’ néphez, azt kitörésre ’s kezdett 
pályájokontántorithatlan haladásra lelkesítvén.

F.hó 7én a’ bécsi küldöttség a’ pestiek őszinte szeren
cse,kivánataik közt eltávoztak. Pest város polgársága és fia
tal közönsége e’ testvéri közeledést viszonzandó kebléből 
szinte küldöttséggel fogja bécsi rokoninkat megörvendeztet
ni, s ez által megszilárdítani ama kapcsokat, mellyek a’ két 
status népsége közt a szabadság szent érdekében fűzettek.—

Horvát rokoninkhoz is menend egy illy küldöttség főváro
sunkból, melly Horvátország polgárit fölhivandja a’ nyolcz- 
száz esztendős viszonynak ragaszkodóbb respectálására.Lel- 
künkból óhajtunk e’ téren sikert, ’s mennyiben hiszszük,hogy 
Horvátország jövendője csak a’ magyarországgali kölcsönös 
kapcsolatban van, ’s hogy elválván ettől, a’legkétesb nemzeti 
állás bizonytalanságának teszi ki magát—  a’ küldöttség lelkes 
tagjai által e’ körülmények felől felvilágosittatván, valamint 
arról, hogy a’ magyar nemzet a’ horvátok nemzetisége iránt 
becsülés’s kímélettel viseltetik, ’saztnem lerontani, de foly
vást fentartatni akarja: eltérendnek eddigi nézeteik ’s kivána- 
laiktól, ’s a’ helyett, hogy külön minisztériumot sürgessenek, 
igen jól találandják magokat a’ felelős magyar miuiszterium- 
ban, melly egyszersmind a’ horvátok minisztériuma leend.

Magán-levelek után állittalik, miként a’ dicső franczia 
nép Párizsból a’ népszabadság bölcsőjéből magyar hazánk 
virágzó fővárosát, Pestet szinte küldöttséggel szándékoznak 
megtisztelni, melly híren minden magyar kebel csak őszintén 
Örvendhet, mielőbbi teljesülendését polgári imája egyik pont
jául teheti. —

A’ f. hó 7én délután tartott választványi ülésben némelly 
panaszkodók által szóba hozatott, miként a’ német ideiglenes 
színházban annak igazgatója egy uj darabot lenne 8kán adan
dó, mellyben az üldöztetés tárgyaiul vett zsidóság csufolta- 
tik ki. Voltak, kik e’ botrány végrehajtását akadályoznijavas- 
lák, mivel azonban ez nem lenne egyéb, mint egy faja az e- 
lőleges vizsgálatnak, melly a’ gondolat-’svélemény-szabad- 
ságotöli el,a’ darab adatásaeltiltatni nem fog. Nem lehetnem 
csudálkonzunk polgárságunk azon általányos ellenszenvén, 
mellyel Izrael közönsége iránt viseltetik, valamint a’ Notli- 
theater igazgatójánakazon könnyelmüségén’s hogy ne mond
jam hálátlanságán, miszerint épenazon közönség kigúnyolá
sára vonatja fel függönyeit, mellynek forintjai tárták fen eddig 
jobbadán az intézetet, ’s Forst urat bukástól megmenték.

Mozgalmink nyugodtabb alakot öltének; az országgyű
lés eloszlása ’s hozott torvényink szentesítése felé irányoztat- 
vák (a’ gondolatok. Beszélik , hogy felséges királyunk Po
zsonyból hozzánk is lerándulna, kisértetve az ország törvény- 
hozóji által. — Örvendhetünk é e’ szerencse valósulásának? 
nem tudjuk;—  egyébként szeretett nádorunk, felelős minisz
tereink , ’s megyénk követeinek elfogadási tiszteletökre fé
nyes előkészületek tervezetéről lehet hallani.

A’ bécsi bankjegyek erisise ismét beállott; magán-he
lyeken felváltani bajos; a’ budai bankhivatal, és városházi le
tét hivatalnál reggeltől néha estig is el kell várakozni,mighu- 
szasokhozjut, minek nem annyira az ezüst pénz hiánya oka, 
mintáz, hogy egyesek szedik azt öszsze, ’s körmeik közül ki
ereszteni tartózkodnak. Királyi P ál, nemzetőr.

Ifjabb A p p o n y i György gr. b. t. tan. ’s volt m. udv.fő- 
kanczellár úrtól köv. sorokat vettük lapunkba igtatás végett: 
„Ámbár csekély személyem a’jelen eseménydús időben figyeU 
met alig gerjeszthet, kénytelennek érzem magamat a’ sajtóhoz 
—mellynek szabad mozgalmától a’ tiszta öntudat nem retteg— 
fordulni, miszerint azon ellenem felhozott állítást: hogy hivata- 
lomrólilelépésem után a’ nemzet újabb időben feltűnt óhajtásai 
ellen alattomos utón törekedtem legyen, ezennel viszszautasit- 
sam, becsületérzetem és jellemem nem tűrvén azon balvélemé
nyen alapult vádat: mintha bármelly ügyért is—hamellette nyílt 
sisakkal többé föl nem léphetek -  alacsony fondorkodásra ve
temedni képes volnék. E’ nyilatkozatomat, mellyel erkölcsi ál
lásomnak és mindazoknak tartoztam, kik azt becses figyelmük
re méltatni szíveskednek, azzal fejezem be: miszerint felséges 
királyunk és hőn szeretett hazánk iránti hűségemhez képest, 
politikai elveimet, mellyekkel polgártársaim javát és a’ közjó 
előmozdítását hittem legbiztosabban elérhetőnek, és mellyeket 
mindenkor nyíltan és határozottan bevallottam volt , a’ tények 
erejének alárendelni kötelességemnek tartom annyira, misze
rint mindazon törekvéseket,miktől—jelen nehéz körülményeink
ben—átalakulásunk szerencsés megoldása, az élénk mozgal
mak lecsilapitása, és a’ nélkülözhetlenrend helyreállítása vár
ható, nehezíteni nem akarhatom; sőt a’ legéberebb buzgalom
mal hivatva érzem magamat, a’ magányélet engedte körben, 
azoknak elősegítésére mind azt teljesíteni, mire a’ becsületér
zet és polgári hűség kötelez. Reményiem az érdemes szerkesz
tőség méltányosságától hogy ezen soroknak legközelebb lap
jában helyt engedend. Ifj. gróf A p p o n y i György.

Országgyűlési legújabb m egállapodások.
Kegy el'lies kir. válasz,  az orsz.gyülésnek éven

ként Pesten leendő tartása iránt. Ó cs. és ap. kir. fels.leg- 
kegyelmesb urunk nevében a’ fens, főhggel ’s Magyarország 
és hozzákapcsolt részek karai és rendéivel kegyesen tudatan
dó: a’ kk. és rr. által m. hő 30án az országgyűlésnek évenkint 
Pesten leendő tartása iránt fölterjesztett torv.javaslatot ő cs.k. 
fels. kegyelmesen jóváhagyni méltóztatott. Egyébiránt’sat. ö  
cs. ésap. kir. fels. által, Bécs szentgyörgy hó Bán 1848.Zse- 
dényi Eduard s. k.
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K egyelm es kir. leirat, a z  országgyűlés berekesz

tésének határnapja iránt. Első FERDINAND ’sat. Fensé- 
ges’sat.Jelen országgyűlésnek folyó észt. szentgyörgyhó 10. 
napján leendő berekesztését kegyesen elhatározván; erről 
kedveltségedet és hűségteket,a’ még felterjesztendő tárgyak
nak mielőbb előterjesztése végett azon hozzáadással értesít
jük: hogy szentgyörgy hava 9kén legmagasabb személyünk
ben sz. kir. Pozsony városunkban megjelenni ’s a’ hozandó 
törvényeket kir. jóváhagyásunkkal megerősíteni szándéko
zunk. Kikhez egyébiránt ’sat. Kelt birodalmi fővárosunkban 
Bécsben Austriában szentgyörgyhó 2ikán,az ur 1848 .eszten
dejében. FERDINAND, m. k. Szőgyény László m. k. Zsedényi 
Eduard m.k.

K egyelm es kir. válasz a m agyar egyetem ről, d  
nem zeti színrő l ’s ország czim eréröl és d  színházakró l. 
ó  cs. ’s ap. kir. fels. legkegy.urunk nevében a’fens. főhggel 
’s Magyarország és a’ hozzákapcsolt részek karaival ’s rdei- 
vel’sat.kegyesen tudatandó.'A’m.egyetemről, a’nemzeti színről 
és ország czimeréröl ’s a’ színházakról szóló, és az orsz. kk. 
által f. e. böjtmáshava 30án kelt alázatos felírásukkal felter
jesztett t.czikkekető cs.k. fels. kegyelmesen jóváhagyni mél- 
tóztatott. Egyébiránt ’sat. ő cs. és ap. kir. fels.által Bécsben, 
szentgyörgyhó 3án 1848. Zsedényi Eduard s. k.

Kegyelmes kir. válasz az ösiség eltörléséről ’s 
Fiume és Buccarikerületekről. Ő cs. ’s ap. kir. fels. leg- 
kegyelmesb urunknevében a’ fens, iőhggel’s Magyarország 
és a’ hozzákapcsolt részek karai és rendéivel kegyesen tuda
tandó: Az ősiség eltörléséről ’s a’ Fiume és Buccari szabad 
tengerkereskedési kerületekről készített ’s f.e.böjtm.hó 30ik 
napján alázatosan felterjesztett t.czikkekető fels. azzal, hogy 
a’ Fiumei és Buccari kerületekről szóló t.javaslat 2ik szaka
szának utóbbirésze ekkéntszerkesztessék: „kivéve a’ szolgá
latban levő katonákat, azonban csak szorosanvett személyes ’s 
bűnvádi keresetekre és szolgálati vétségeikre nézve“ kegyelm. 
helybenhagyja.Egyébiránt’sat. ő cs. és ap. kir. felsége által; 
Bécsben szentgyörgy hó 3án 1848. Zsedényi Eduards, k.

K e g y . k ir. válasz d p o litika i status fog lyok szaba
don bocsáttatásairánt, Ó c s .’sáp. kir.fels. legkegyelmesb 
urunknevében a’ fens, főhggel’s Magyarország és hozzákap
csolt részek karai és rendéivel kegyesen tudatandó: A’ poli
tikai foglyok szabadon bocsáttatása iránt f. e. böjtm.hó 30án 
tett alázatos felterjesztés folytán a’ kk. és rr. értesittetnek,mi
szerint ő cs.’skir.fels. a’ kk. és rrdek e’ kérelmét,atyai szive 
sugallatát követve, már kegyesen megelőzte legyen. Egyéb
iránt ’sat. Ó es. ’s ap.kir. fels. által. Bécsben szentgyörgyhó 
3 á n l8 4 8 . Zsedényi Eduard s.k.

K egye lm es k ir. válasz d  hitelintézet iránt, Ó cs.’s 
ap. kir. fels. legkegyelmesb urunk nevében a’ fens, főhggel ’s 
Magyarország és hozzákapcsolt részek kk. és rreivel kegye
sen tudatandó: A’hitelintézet felállítását tárgyazó és az orsz. 
egybegyült kk. és rr. által f. e. böjtm.hó 23kán felterjesztett 
tczikkető fels. általában helybenhagyni méltóztatott. Egyéb
iránt ’sat. ó  es. ’s ap. kir. fels. által Bécsben, szentgyörgyhó 
3kán 1848. Zsedényi Eduard s. k.

Kegy. kir. válasz a jász-kun kerületről, Hajdú 
kerületről ’s azon ügyekről,méllyek eddig földesúri ha
tóságok által intéztének ’s d  községi választásokról. Ő 

es. ’s ap. kir. fels. legkegyelmesb urunk nevében a’ fens, fő
hggel’s Magyarország és hozzákapcsolt részek karai és ren
déivé! kegyesen tudatandó: A’ jászkun kerületről, Hajdú ke
rületről és azon ügyekről, mellyek eddig földesúri hatóságok 
által intéztettek’sa ’ községi választásokra nézve f. e. böjtin, 
hó 30áról felterjesztett t.javaslatokatő fels. azzal méltóztatott 
kegyelmesen jóváhagyni, hogy a’ földesúri hatóságok által 
eddig intézett ügyekről szóló t.czikk 4ik §a ekkint fejeztessék 
be: „épületeket és készületeket,— a’ mennyiben azok a’me- 
gye székhelyén nem léteznének,a’meg/éknet ideígl. átenged
ni kötelesek;14 az utólsó törvény első szakasza pedig ekkint re - 
kesztessék be:„vagy ezután fognak a’ megyék meghallgatá
sa mellett a’ minisztérium javaslatára ő fels. által felruháztál-  
ni:44 Egyébiránt ’sat. ő cs. és ap. kir. fels. által Bécsben szent
györgyhó 3án 1848. Zsedényi Eduard s. k.

Törvény czikk gz öszszésitésr öl,leg elő elkülönítés
ről és faizásról. A’ T.t.vényczikk 3ik §a folytában rendel- I 
tetik: 1. §. Olly helyeken, hol a’ földesur és volt jobbágyai 
közölt a’ légelőelkülönités, illetőleg úrbéri rendezés akár e- 
gyezség, akár úrbéri per utján valóságosan és tettleg már 
végrehajtatott, az ekként megtörtént öszszesilés, illetőleg el
különítés többé fel nem bontathatik.— 2. §. Olly helyeket il
letőleg, mellyekre nézve az öszszesitési vagy elkülönítési per 
a’ földesur és volt jobbágyai között e’ törvény kihirdetése al
kalmakor végítélet által már be van ugyan fejezve, de ezen 
végítélet még felsőbb vizsgálattól, vagy végrehajtástól függ, 
az öszszesitési vagy elkülönítési per felsőbb vizsgálata a’ ki
rályi és illetőleg báni tábla által történik, az eként végsőleg 
eldöntött perben pedig az Ítélet, vagy ha a’ kérdés a’ felek 
között egyezség utján intézteiéit el, ezen egyezség az alis
pán! bíróság által végrehajtandó.'—  3. §. Olly öszszesitési ’s 
illetőleg elkülönítési perek, mellyek e’ törvény kihirdetése

kor már folyamatban vannak, de végítélet által még be nem 
fejeztettek, vagy jelen törvény kihirdetése után czéloztatnak 
folyamatba tétetni, az alispáni bírósághoz tétetnek által, il
letőleg ezen bíróság előtt lesznek inditandók; a’ barátságos 
egyezségmegpróbálása az eljáró bírónak minden esetben szo
ros kötelessége lévén.— 4.§. Olly helyeken, hol a’ földesur- 
nak volt jobbágyai a’ faizást, makkolást, gubacsszedést, vagy 
bármelly egyéb javadalmakat az úrbéri törvények korlátái 
között a’ földesur erdejében gyakorolják és e’tekintetben kü
lönösen kihasított erdőpészszel ellátva nincsenek,a’ faizási ha
szonvételnek, úgy szinte a’ makkoltatási, gubacsszedési és e- 
gyéb javadalmaknak elkülönítve leendő gyakorlására,akár a’ 
földesur, akár volt jobbágyai, pert az alispáni birószék előtt, 
különösen is indíthatnak; melly eljárásban a’ felek között a’ 
barátságos egyezséget mindenekelőtt megpróbálni az eljáró 
bírónak szinte szoros kötelességévé tétetik.—  5. §. A’ 3ik és 
4ik §ban említett perek a’ megyei törvényszék, innen a’ ki
rályi, illetőleg báni tábla által fognak felebbvitel ulján az Íté
let végrehajtása előtt vizsgáltatni.— 6 .§ .Egyébiránt az 1807: 
31. t.czikk ezennel is megerősiltelvén, a’megyéknek az erdők 
jó karban tartására felvigyázni ezentúl is szoros kötelessé
gükben álland.— 7.§. A’minisztérium az erdők sikeresb nö
velése ’s fentarlása iránt a’ legközelebb országgyűlésnek 
részletes törvényjavaslatot fog előterjeszteni.

Üzenete d  kk. és írnek d  m. fördekhez, d  vallás 
dolgában átküldött törvényjavaslatra tett észrevételek 
folytában. A’ kk. és rr. a’törvényesen bevett vallások elveit 
épen a’ 2ik§. értelmében vett egyenlőség és viszonosság 
állal vélvén ollyképen biztosítva lenni: miszerint azok tör
vényhozás ulján nem is korlátozhatók, ellenben úgy hiszik: 
hogy az „egyházi szerkezet sérthetetlenségének“ betétele 
által sokféle magyarázatra nyújtanának alkalmat, mit inkább 
távoztatni kívánván, előbbeni szerkezetűkhez ragaszkodnak. 
— Továbbá a’ m. főrdek általa’ 3ik§. elején beigtatandók- 
nak véleményzett ezen szavakat: „az oktatás szabadságának 
saját elvei szerinti teljes alkalmazása mellett“ mint belátá
suk szerint épen fölöslegeseket, atinál is inkább mellőzhe- 
tőknek gondolják: mivel az oktatási rendszerre nézve jöven
dőre előterjesztendő törvényjavaslatot a’ felelős magyar mi
nisztérium teendőji közésorolják— és úgy vannak meggyő
ződve, mikép az egyes felekezetiek vallásbani oktatására 
nézve megkivántató szabadságnak a’közállomány szempont
jából! értelmezése egyébként is a’ jövő törvényhozó testület 
föladata leend. —

Felírás ö fels. udvara fentartásához, diploma- 
fiához, és d  magyar hadsereghez megkivántató külön
féle katonai testületek ellátására szükséges költségek
nek jövendő beszámítás mellett ideiglen történt föla
jánlása tárgyában. Fels. király! Addig is, mig azon köz- 
álladalmi költségek iránt, mellyek az öszszes birodalmat kö
zösen érdeklik, kölcsönös értekezés után a’jövő törvényho
zás intézkedendik,a’királyi udvar föntartásához, a’ közös dip
lomatához és magyar hadsereghez megkivántató különféle 
katonai testületek ellátására szükségesköltségek fejében,min
den esetre jövendő beszámítás mellett, 3 ,00 0 ,0 0 0  pftot, 
felségednek múlt martius hó 31 kén kelt kegyes királyi lei
rata folytában ezennel megajánlunk. Kik egyébiránt ’sa t.—  
Kelt szab. kir. Pozsony városban 1848. április hó 3dik nap
ján tartott országos ülésünkből.

Feljrás az 1848. észt. mart. 3 lén kelt k. k. leirat
ra a felelős m.miniszteriwn alakítása tárgyában. Kne m -  

zet kívánatnak legnagyobbikát megadta felséged. Beváltotta 
királyi szavát. Letette alapját átalakulásunknak, mellyre polg. 
alkotványunk épületét, korszerüleg tágítva, biztos állandó
sággal rakhatjuk. Megvagyunk győződve: hogy felséged ke
gyelmes akaratának hozzájárulását azon intézkedésektől sem 
fogja megtagadni: mellyeket polgárzati uj viszonyaink még i- 
génylenek. —  Fogadja felséged forró kiolthallan háláját egy 
hűnemzetnek, mellynek történeti lapjain az 1848 . évi mart. 
31 ke örök betűkkel van feljegyezve.— Ámde azon általányos 
mozgalomnak rohanó árjaiközött,melly egészEurópát villám- 
sebességgel keresztülhatolta’s mellynek fergetege bennün
ket is megrázott: azt, mi még kívántatik, hogy a’ közélet—• 
uj alapjain—  rendszeritett formákban nyilatkozhassék, meg
tenni gyorsan, haladéktalanul szükséges; mert mindaddig, 
migaz uj elemek határozott alakot és azoneszmék, mellyeket 
az időnek hoszszu évek során mellőzött szükségei érleltek,—  
biztos ösvénytnyernek törvény által,nem reméllhető, hogy a’ 
régi szűk korlátokon túl emelkedett mozgalom hullámzás ;i 
folyvást növekedve, mindinkább terjeszkedni megszűnhesse
nek; annál kevésbbé pedig,hogy a Végi korlátok közé szorul
hassanak viszsza; a’ kormányzás is tehát mindaddig, mig a 
törvényhozás működése tart, sikeresen nem kezeltethetik.—  
Ugyanazért kötelességmulasztásnak tartanók Felséged ma
gas ügyelmélazont.javaslalokra nem irányzani, mellyek rész- 
szerint jóváhagyás alá már felterjesztve vannak, részszerint 
rövid napok alatt fognak felséged elibe feljuthatni.— Felséged 
az által, hogy egy független felelős magyar minisztérium a- 
lakitását kéréseinknek megadd, megvetette alapját hazánk

szabadságának, boldogságának,felvirágzásának. Hogy a’ mi
nisztérium hováhamarébb magas feladatát sikeresen munkába 
vehesse; hogy azon törvények mielőbb megalkotva ’s életbe
lépteive legyenek, mellyek hiányában a’ közéletj szűkölködik 
a’ szükséges nyugalom és megállapodás nélkül; a’ törv.ho- 
zás működését néhány napon tulterjeszteni alig lehet, és e- 
zórt örömmel vettük felségednek folyó hó 2kán kelt kegy. kir. 
leiratát, mellyben az országgyűlés berekesztésének határ
napját kitűzni méltóztatott.— örömmel értettük: hogy felsé
ged kegyes lesz szerencsésitní a’ nemzetet magas személye 
jelenlétévehmerttulajdon tapasztalása által fog meggyőződni: 
miképen a’ hálának és hódolatnak érzelmei, mellyeket sza
vakkal magyarázni elégtelenek vagyunk, nem híu vagy vál- 
tozékony játéka a’ lelkesedés által feldobogó kebleknek.—-A’ 
magyar nemzet annyiszor bizonyított hűségének megbecsül- 
hetlen jutalom-zálogát nyujtá felséged azon kir. bizalma által: 
midőn annak, mit a’ nemzet az 1790: 10. t.cz. valósítására 
jogosan követelt, életbe léptetését elhatározta; és viszont zá
logul a’ nemzetnek a’ pragmatica sanctióban lefektetett hű
ség esküjét fogadta el. Felséged királyi bizalma, mellyeta’ 
magyar nemzetben helyeztetett, nem fog csalódni. Felséged 
ápolni, kifejteni fogja az életcsirát, mellyet a’ szabadság föl
débe ültetett: a’ magyar nemzetpedig be fogja váltani hűsé
gének esküjét; valamint felséged beváltotta kir. szavának i- 
gérelét. Alkotványunk uj épülete a’ nép boldogságát, egyet
értésben, jó érzeményben és honszeretetben üszszeolvadását 
fogja eszkozleni: és ez által felséged magyar trónja, mig e’ 
nemzet él, a’ világ történeteinek bármelly viharai közölt ren- 
dithetlenül fogmegállani, szeretete és hűsége alapján a’nép- 
nek, mellyet felséged, a’ sors változhatlan végzeteként ma
gának és kir. házának elválaszthatlanul újra eljegyzett.— Fel
séges király! midőn a’ független felelős magyar minisztérium 
iránti törvényjavaslatot Felségednek a’ f. é. mart. 31 kén kelt
k. leiratához alkalmazva, kir. jóváhagyás végett újabban fel
terjesztenék, hódoló jobbágyi alázattal maradunk Kelt sz. kir. 
Pozsony városban 1848. év szentgyörgyhó 3ikán tartott or
szágos ülésünkből.

Törvényjavaslat független magyar felelős minisz
térium alakításáról. (A’ leirat értelmében kijavítva). 1. §. 
őfelségének a’ királynak személye szent és sérthetetlen.—
2. §. Ő felségének az országbóli távollétében a’ nádor’s ki
rályi helytartó az országban ’s ahoz kapcsolt részekben, a’ 
korona egységének ’s a’ birodalom kapcsolatának épségben 
tartása mellett, a’ végrehajtó hatalmat a’ törvény ’s alkotvány 
ösvényén teljes hatalommal gyakorolja,’s ez esetben a’mos
tani nádor cs. kir. főhg Istvánnak személye hasonlóképen 
sérthetetlen.— 3. §. Ó felsége ’s az ő távollétében a’ nádor 
’s királyi helytartó a’ végrehajtó hatalmat a’ törvények értel
mében függellenmagyar minisztérium által gyakorolják, ’s 
bármellyrendeleteik, parancsolataik, határozataik, kineve
zéseik csak úgy érvényesek, ha a’ Budapesten székelő minisz
terek egyike által is aláíratnak.— 4. §. A’ minisztériumnak 
mindegyik tagja mindennemű hivatalos eljárásáért felelős.—  
5. §. A’ minisztérium székhelye Budapest.— 6.§. Mindazon 
tárgyakban, mellyek eddig a’ m. k. udvari kanczellariának, 
a’ k. helytartótanácsnak’s a’ k. kincstárnak, ide értve a’bá- 
nyászatot is, köréhez tartoztak, vagy azokhoz tartozniok kel
lettvolna,’s általában minden polgári, egyházi, kincstári, ka
tonai és általában minden honvédelmi tárgyakban ő felsége 
a’ végrehajtó hatalmat ezentúl kizárólag csak a’ magyar mi
nisztérium által fogja gyakorolni.— 7. §. Az érsekek, püspö
kök, prépostok ’s apátoknak és az ország zászlósainak kine
vezése, a’ kegyelmezés jogának gyakorlata, és a’ nemesség
nek, czímeknek’s rendeknek oszlása mindig az illető felelős 
magyar miniszter ellenjegyzése melleit, egyenesen ő felségét 
illeti. —  S. §. A’ magyar hadseregnek az ország határain 
kívüli alkalmazását, nemkülönben a’ katonai hivatalokrai ki
nevezéseket, szintúgy ő felsége fogja, a’ 13. §. szerint, foly
vást királyi személye körül leendő felelős magyar miniszter 
ellenjegyzése mellett elhatározni. —  9. §. Azon tárgyak, 
mellyek a’ 6ik §ban említett kormánytestületek által végei— 
határozás végett ő felségéhez szoktak fölterjesztelni, kivéve 
a’7ik és Sik szakaszokban kijelölteket,ő felségének az ország
bóli távollétében a’miniszterium állal a’ nádor ’s királyi hely
tartó elhatározása alá terjesztendók.—  lö .§ . A’miniszterium 
áll: egy elnökből,’s ha az maga lárczát nem vállal, kívüle még 
nyolez miniszterből.—  11. §. A’miniszterelnököt ő felségé
nek országbóli távollétében a’ nádor ’s királyi helytartó, ő 
felségének jóváhagyásával ne4ezi. —  12. §. Minisztertársait 
legfelsőbb megerősítés végett az elnök teszi javaslatba.—  
13.§. A’ miniszterek egyike folyvást ő felségének személye 
körül lesz, ’s mindazon viszonyokba, mellyek a’ hazát az örö
köstartományokkal közösen érdeklik, befolyván, azokban 
az országot felelősség melleit képviseli.— 14. §. A’ minisz
tériumnak, azon tagján kívül, melly a’ felség személye körül 
a’ 13. §ban említett ügyekre ügyelend, következő osztályai 
lesznek: a) Belügyék.b) Országos pénzügy, c) Közmunka és 
közlekedési eszközök és hajózás, d) Földművelés, ipar és 
kereskedés, e)Vallás és közoktatás, f) Igazságszolgáltatás és
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kegyelem; és g) Honvédelem osztályai.— 15. §. Mindegyik- 
osztálynak, valamint az ahoz tartozó, ’s az illető osztályfőnö
kök vezérlése alatt állandó hivatalos személyzetnek élén kü
lön miniszter áll.— 16. §• A’ kebelébeni ügykezelés módját 
a’ minisztérium magahatározandja meg.— 17.§ . Az öszszes 
minisztérium tanácsülésében, midőn ő felsége, vagy a’ nádor 
királyi helytartó abban jelen nincs, a’ miniszterelnök elnököl, 
ki e’ tanácsot, midőn szükségesnek látja, mindenkor öszsze- 
híhatja.—  18. §. Mindegyik miniszter azon rendeletért, mel- 
lyetaláir, felelősséggel tartozik.—  19 .§ . Az ország közü
gyéi felett ő felsége, vagy a’ nádor ’s királyi helytartó, vagy 
a’ miniszterelnök elnöklése alatt tartandó értekezés végeit, 
Budapesten álladalmi tanács állittatik fel, melly a’ legköze
lebb orsággyülésen fog állandóan elrendeztetni.— 20. §. Az 
ő felsége személye körül leendő miniszter mellé a’ kívántaié 
hivatalos személyzettel két álladalmi tanácsos rendeltetik,kik 
jelenleg a’ magyar kir. udv. kanczellária előadó tanácsosai 
közül fognak az illető miniszter előterjesztésére neveztetni. 
— 21. 8. A’ 7.8ban említett’s egyenesenő felségének fön- 
tartott tárgyakat a’ személye mellé rendelt felelős magyar 
miniszter fogja a’ mellette levő álladalmi tanácsnokokkal és 
személyzettel kezelni.— 22. §. A’magyar kir. udv. kanczel
lária többi előadó tanácsosai a’ 17. §ban említett álladal
mi tanácsba fognak áttétetni. —  23. §. A’ magyar királyi 
helytartótanács ’s az udvari kincstár az illető miniszteri osz
tályok között az álladalmi tanács alakításánál is szemügyben 
tartandó 1791: 58ik tczikkre való figyelemmel felosztatnak. 
— 24. §. A’ 6ik §ban körülirt kormánytestületek előlülő tag
jai a’ l9ik§ban említett álladalmi tanácsban foglalnak helyet, 
’s ott a’ felség, a’ nádor kir. helytartó, vagy miniszterek tá
vollétében elnökölnek. —•

25. §. A’ Gik §ban említett kormánytestületek minden 
hivatalnokai ésszolgáji’s igy nemcsak azok, kik újabb alkal
mazást nyernek, hanem addig, mig máskép fognak alkalmaz
tathatni, azok is,kik a’ felebb említett miniszteri osztályokban 
el nem helyeztetnek, jelenleges fizetésüket egészen megtar- 
tandják.— 26.§. Az ország minden törvényhatóságainak ed
digi törvényes hatósága ezentúl is teljes épségében fentartan- 
dó.— 27.§. A’ törvényes bíróságok és itélőszékek törvényes 
önállásukban ’s a’ törvény további rendeléséig eddigi szer
kezetükben fentartandók.— 2 8 .§ .A ’ miniszterek az ország- 
gyűlés mindegyik táblájánál üléssel bírnak ’s nyilatkozni kí
vánván, meghallgatandók.— 29.§. A’ miniszterek az ország
gyűlés mindegyik táblájánál annak kivánatára megjelenni ’s 
a’ megkivántató felvilágosításokat előadni tartoznak.—  30. 
§.A’ miniszterek hivatalos irataikat az országgyűlés minde
gyik táblájának kivánatára, magának a’ táblának, vagy a’ 
tábla által kinevezett küldöttségnek megvizsgálása alá bo
csátani köteleztetnek. —  3 1. §. A’ miniszterek szavazattal az 
országgyűlésen csak azon esetben bírnak, ha a’ felső táblá
hoz megválasztatnak.— 32.§.A ’ miniszterek feleletre vonat
hatnak: a) Minden olly tettért, vagy rendeletért, melly az or
szág függetlenségét, az alkotvány biztosítékait, a’ fenálló tör
vények rendeletét, az egyedi szabadságot, vagy a’ tulajdon 
szentségét sérti,’s áltatok hivatalos minőségükben követtetik 
el, vagy illetőleg adatik ki. b) A’ kezeikre bizott pénz ’s e- 
gyéb értékek elsikkasztásaért, vagy törvényellenes alkalma
zásáért. c) A’ törvények végrehajtásában, vagya’ közcsend 
és bátorság fentartásában elkövetett mulasztásokért, a’ men
nyiben ezek a’ törvény által rendelkezésükre bizott végrehaj
tási eszközökkel elháríthatok valának. —  33. §. A’ miniszte
reknek vád alá helyeztetését az alsó tábla szavazatainak álta
lányos többségével rendeli el.— 34.§. A’ bíráskodást a’ fel
ső tábla által, saját tagjai közül titkos szavazással választandó 
bíróság,nyilványos eljárás mellett gyakorlandja, és a’ bünte
tést a’ vétséghez aránylag határozandja meg. Választatik pe
dig öszszesen 36tag.,kik közül azonban tizenkettőt az alsó táb
la által a’ vádpör elévitelére kiküldött biztosok, tizenkettőt 
pedig a’ vád alávontminiszterek vethetnek viszsza. Azekkint 
alakított és tizenkét személyből álló bíróság fog fölöttük Íté
letet mondani.—  35i§.Az elmarasztalt miniszterre nézve a’ 
királyi kegyelmezni jog csak általányos közbocsánat eseté
ben gyakorolható.— 36.§.Hivatalos minőségükön kívül elkö
vetett egyéb vétségökre nézve a’ miniszterek a’ köztörvény 
alatt állanak. — 37. §• A’ minisztérium az ország jövedelmei
nek és szükségeinek kimutatását’s múltra nézve az általa ke
zelt jövedelmekróli számadását országgyűlési megvizsgálás ’s 
illetőleg jóváhagyás végett évenként az alsó táblánál bemu
tatni köteles.— 3 8 .§ .A’ minisztérium hivatalbeli fizetését, a’ 
törvényhozás további rendeléséig, a’ nádor ’s királyi hely
tartó határozandja meg.

Törvényjavaslat a z  ország  közhivatalnokairól. A’ 
közigazgatásnak a’ miniszteri felelőséggel öszhangzásba ho
zatala tekintetéből a’ kormányi kinevezéstől függő közhiva
talok iránt rendelletik: l .§ .  A’ törvény utján kívüli elmoz- 
dithatlanság, egyedül az igazság szolgáltatásával megbízott 
bírói hivatalokraszorittatik.

Törvényjavaslat a megyei gyűléseknek népkép
viseleti alapra állitásáróKjnelly azonban nem fogadta

tott e l.j  A’megyei szerkezetnek Magyarhon’s kapcsolt részei 
alkotványosságavédbástyájánaka’közszabadsággal öszhang
zásba hozatala végett, a’jövő törvényhozás bővebb intézke
déséig ideiglen rendeltetik: l .S .  A’megyei gyűlések népkép
viseletialapra állíttatnak ’s azokban e’ törvény végrehajtá
sával a’ megyei tisztviselő-karon kívül tanácskozási és sza
vazási joggal csak képviselők birandnak.— 2. §. A1 megyei 
képviselőket három évről három évre, az illető megye törv. 
hatóságához tartozó öszszes lakosság,törvényesen bevett val
lási és születési különbség nélkül választandja.— 3.§.Ennél
fogva képviselő-választási joggal az országnak ’s kapcsolt 
részeknek mind azon benszületett avagy honositctt és sem a- 
tyai, sem gyámi, sem gazdai hatalom alatt nem levő férfi la
kosai birandnak, kik legalább 24 éves korúak, az illető me
gyében laknak, vagy birtokosak, a’ választók névjegyzékébe 
magukat annak idejében bejegyeztették és a’választásban sze
mélyesen részt vesznek.— 4. §. A’ képviselők száma a’legki- 
sebb megyébenis 50nél kisebb, valamint a’ legnagyobban is 
400nál nagyobb nem lehet.— 5. §. A’ népesség számához 
képest tehát képviselőválasztás végett a’megyéknek a’meny- 
nyire lehet községenkint választó kerületekre akint kell fel
osztatni, hogy minden 800 lakosra egy képviselő vétetvén kö
zépalapul, ezen arány aként emeltessék vagy csökkentessék, 
a’ mint kell, hogy a’ képviselők fenebbi legkisebb száma min
denesetre kikerüljön, legnagyobb száma pedig túl ne lialad- 
tassék.— 6. §. A’ közlanácskozási nyelv Magyarországon a’ 
magyar, a’ kapcsolt részekben pedig saját szabályuk követ
keztében is a’ horvát leend. Képviselőnek tehát, kivevén a’ 
megyék tisztviselőit azon időre, míg hivatalban vannak,min
den választathalik, ki az illető megyében választói joggal 
bir, ha a’ köztanácskozásbani részvétre megkivántatolt ezen 
kelléknek meg tud felelni.— 7. §. Ezen törvénynek a’ megyék 
meghallgatása mellettugyancsak a’megyék által mielőbbi fo
ganatba vétele a’miniszleriumnakmeghagyatik,melly szem e- 
lőtt tartva a’ (t) t.czikk által követválasztási tekintetben meg
állapított eljárás elveit, a’jelen törvény végrehajtásának rész
leteit ideiglenszabályozandja ’s egyszersmind a’ legközelebb 
országgyűlésnek a’ megyeszerkezet minden ágábani rende
zéséről törv.javaslatot fog előterjeszteni.

Törvényjavaslat d  m egyei tisztvá lasztásokró l. A’ 
megyékben a’ legközelebb ország-gyűlés intézkedéséig tisztu- 
jitásoknem fognak tartatni, kivevén, ha egyes megyének köz- 
igazgatási viszonyai azthalaszthaílannátennék, melly esetben 
a’ tisztválasztást ideiglen a’belügyek minisztériumának ren
deletére az illető megye képviselő gyűlése fogja megtenni, 
addig pedig, míg a’ képviselők megválasztása véghez menne, 
az időközben megüresülend# egyes tisztviselőségeket a’ fő
ispánnak törvényes szokás szerinti hozzájárultával a’közgyü- 
lés fogja helyettesítés által ideiglen betölteni.

Üzenete a k k . és rrn e k  d  míg. fo r  elekhez a z  or
szággyűlési követeknek  népképviselet a lap ján i vá lasz
tásáró l alkotott (javasla tra  nézve tett észrevételek irán t. 
A’ kk. és rr. azért vélték szükségesnek a’ választói jogot V* 
telkekre is kiterjeszteni, mivel annak csak Va telkekrei szorí
tása által több megyében,hol a’ telkek nagyobb része negye
dekre van fölosztva,a’földmivelő ’s ingatlan birtokkal ellátott 
népből nevezetes szám kizárva lenne, mi sem a’ méltányos
sággal, sem az osztó igazsággal meg nem egyezik. Az egész 
országra nézve pedig semmi rósz következésektől nem tarta
nak a’kk. és rr., ha a’ választói jog telkekre is kiterjeszte
tik, mivel ezek birtokosi sem tekintethetnek olly vagyontala
noknak, kik a’renddel párosult szabadság fentartását érdeke
keik legfőbbikének ne tekintenék; egyébiránt a’ }ü  és l/ \  tel
kesek közt sem ezen, sem a’ műveltségi fokozat tekintetében 
lényeges különbség nincsen’s azon szám, mellyel az y* telke
sek az ország választói többségét szaporítják, nem olly nagy, 
hogy ez bárkiben aggodalmat gerjeszthetne annyival inkább, 
mert köztapasztalás szerint is a’ szélesebb alapra fektetett vá- 
laszlásijoginkább biztositja az alkotvány állandóságát, még 
a’ némellyek által annyira rettegett vagyontalanok mozgal
mai ellen is, mint olly megszorítások, mellyek a’ szükségfe
len kirekesztésekkel inkább keserűséget, mint megnyugvást 
eszközölnek. Melly nézetekből indulva tehát a’ m. ferdék által 
a’ 2dik §. folytában javaslóit y i úrbéri telkeket alapul nem 
fogadhatják el, ’s továbbá is előbbeni szerkezetűkhez ragasz
kodnak. Ugyanazon §. c. pontjában említett 100 pfnyi jövede
lem elibe azonban ezen szavakat „saját fö ld b ir to ku kb ó l 
vagy tőkéjükből eredő 1 igtallalni. Nemkülönben a’ d. pont 
alatt említett lelkészek után a’ segéd le lkészeket is megem- 
üttetni, úgy ezen pont végére ezeket „azon vá lasztókerü 
letben m elly  ben állandó la kásuk  vanu hozzátétetni nem 
ellenzik. A’ 13dik §ban továbbá a’ választás határnapjának 
szónokszékekrőli kihirdetését benbagyalni kívánják. A’ 3 2 .és 
4 0 .Soknak ollyképeni változtatását,mint azt a’ m. főrdek java
solják, elfogadják, ’s e’ szerint azon Sok kiigazitandók lesz
nek. Az SO.Sban meghatározott napidíjakat pedig, már csak 
azon tekintetnél fogva is megállapitandóknak vélik: mivel az 
országgyűlési képviselőség elvállalását szegényebb sorsú,de 
értelmi képzettséggel biró egyedekre nézve lehetetlenné ten

ni nem akarják, más felől pedig alkalmat nem kívánnak nyúj
tani arra, hogy a’ mindennapi szükség aggodalmai közi igen 
nehezen fentartható függetlenség, melly a’ törvényhozónak e- 
gyik főkelléke, a’ megvesztegetésnek áldozatul essék.

A’ mart. 30ki k e r ü l ,  ü l é s  kezdetén kedvetlen híre
ket kelle hallanunk. ítéljen a’ közönség a’ következőkből.—  
Gr. S z é c h e n y i  István (Mosony követe) engedelmet kér a’ 
tisztelt hazafiaktól néhány őszinte szó kimondásra. Ó már agg
legény, tehetsége nem nagy, de Ígéri,hogy életét a’ hon szol
gálatában, mint becsületes napszámos fogja végezni. Minden 
pletykának hitelt adni nem akar, de vannak események, mik
nek lehetetlen titokban maradni. Esedezik, hallgassák ki nyá
jas hangulattal és türelemmel, nem dorgáláskinl,de mintő- 
szinte hazai! fog szólani. Beszélték neki, hogy tegnap itt egy 
magánlakban, hol aszszonyok települtek le, bizonyos egyed a- 
zon veszélyben forgott, hogy kérdőre vonják. Mindenkinek la
ka olly szent hely, hova betörni senkinek nincs joga, ’s ha e’ 
határon túllépünk, semmi nem ment meg a’ polgári hábo
rútól. Úgy látja a’ dolgokat, hogy Magyarország sorsa nem a’ 
bécsi leiratoktól függ, de ha barátságosan kezelfogva egy
mással,’s vállat vállhoz vetve a’közjónak áldozzuk életünket. 
Pozsonyban őrsereg támadott, mellynek czélja: a’ polgárok 
személyének ’s vagyonának védelme.Üe mint mondják az őr
sereg néhányai talán hazaüui hévtől túláradva voltak, kik 
magá-nlakba berontva berekesztelt szekrényeket is feltörve 
olly egyedet kerestek, kiről eddig csak azt tudja szóló , hogy 
hűn működött országunk hasznára. Bűnül lulajdonitlatik neki, 
hogy a’ mit mások végeztek, azt aláírni volt kénytelen; de 
kérdi, ha legnagyobb bűnös volna is, annyira vetemüllünk é, 
hogy épen a’ nemzetőrsereg tagjai akarják őt kérdőre von
ni ’s elitélni? Nagyobb veszélyt nem ismer, mintha illy gya- 
nusitásojíkövetkeztében kitört indulattal minmagunk dulunk 
saját kebleinkben. Ha magunk közt rendet nem tartunk e’ zi
vataros időben saját indulatinknak leszünk zsákmányi.Szóló is 
a’nemzetőrség tagja, őrnagygyá akarták választani, de agg 
legény lévén ’s a’ munka halmaza allali nyögvén, megköszön
te ,’s mint közlegény helyt áll, hol kell. De a’ ház szentségét 
a’ polgári biztosság legelső palládiumának tartván, mellyben 
dúlni nem szabad, úgy vélekedik, hogy az őrsereg hivatása, 
ellenállani azoknak,kika’ház szentségét megtámadják, e’ te
kintetből a’ nemzetőrség soraiból, mellynek néhány tagjai a’ 
ház szentségét annyira letiporták, már is ki akart lépni, mi
dőn viszszatartóztalá azon gondolat és meggyőződés, hogy 
az érintett kicsapongást a’ nemzetőrség többsége nem he
lyeselheti. A’ haza szent nevére kér a’ nagy hazafi: tartsunk 
rendet, mert ha mindenki saját esze szerint irányt akar adni, 
mi lesz belőlünk? —  A’ tisztelt hazafinak ezen őszinte ’s be
csületére váló komoly nyilatkozatát a’ tábla kellő méltány
lással és helyeslésselfogadá,mellyhez nem annyira,hogy nyo- 
matékot kívánt volna adni a’ jeles honpolgár szavainak,mint
hogy ezek elhangozni ne látszassanak, a’ tiszta honszeretet 
és szeplőtlen polgári becsületesség. Deák Ferencz követ
kező lelkes intést ragasztott, mellyszentirásként hatotta’ ke- 
délyekre.D e ákF.(Zala):Nem szólanaSzéchenyi után,mertné- 
zeteiben osztozik, de ne hogy egyedül látszassék maradni,né
melyeket megjegyez. Nem akarja elhinni, hogy az érintett e- 
semény nem túláradó hazaüságból eredeti, azért higgadtan 
szól. Legyen reform, legyen ennél több, csak akkor válik gyű
löletessé, ha a’ rendet önmagunk bontjuk.Francziaországban 
rövid évek alatt két forradalom ütött ki, az elsőben a’dynas- 
tia változott, a’ legutóbbiban köztársasággá vált Francziaor- 
szág. És hallottunk é,hogy személyek üldöztettek volna,nem
de becsülést érdemel azon nemzet,mellya’személyt és vagyont 
tiszteletben tudja tartani. A’ legutólsó februariusi napokban 
még a’ legutólsó napszámos is, ha valakit véletlenül m egbö- 
köft, önként bocsánatot kért, nem hogy még személyes üldö
zésnek lett volna kitéve, minek lehetőségét ha nálunk hinnie 
kellene, Magyarország jövendőjének vége volna. A’legszemé- 
lyesbtypusalennejelen hangulatnak,melly a’dolgok uj fordu
latától mindenkit elriasztana. Gyermekkorától fogva vágyódott 
egy uj átalakulás után, de ha annak anarchia lenne a’ követ
kezése, elfordulna tőle. Vétene az:ki az érintett esetet helye
selné, valamint az is, ki a’ nem helyeslést gyáván elhallgat
ná. Nem élünk olly időben, hogy szakadásra volna szükség,kik 
a’ jelen átalakulásnak nem voltak barátai, barátivá kell ten
nünk azokat, a’ magyarosak kezetfogva él meg,különben nem 
is kell ellenség’s a’ magyar maga magát felpörzsöli. Nem é- 
lünk a’ régi idők ösvényén, midőn a ’ pártokat demonstratiók- 
és személyes üldözéssel kellett gyengíteni, ’s ha a’ szabadság 
azon védelemre szorul, hogy miatta egyedeket kell üldözőbe 
vennünk, jobb lesz vonuljunk haza kertünk árnyékába. Önkeb
lűnkben érezzük az erőt, kerüljük, mi szakadást okozna, egyek 
vagyunk, párt közlünknincsen. Mi tette nagyszerűvé a’ fran- 
czia eseményeket? azé, hogy egyik p á rta ’ másik felett di
adalmaskodott? Nem; de az, hogy párt párt ellen küzdött, ’s 
midőn a’ democratiagyőzedelmét kivívta, a’ többi párt az 
institutiókkal öszszeforrolt. Odillon B arrot’s a’ st. germaini 
töredékis szolgálalukatajánlákazujrendszernek.Ez teszi nagy- 
gyá a’ franczia eseményeket, hogy illő mocskos szenny nélkül



tudták kivim' a* forradalmat. És itt a’ tegnapi ülésben nern le
hetvén jelen, —- Somogy követének előadására azt jegyzi 
meg, hogy ha valaki Ulászló törvényeivel akar harczolni,azon 
corpusjurissal, mellyet a’körülmények fordulata félretett, olly 
fegyverrel kíván élni, minek soha sikere nem volt, melly el
avult, ’s melly a’ nemzet uj életében ó szagot terjeszt. A’ né
zetek tévedhetnek, de bárkiszórja az egyenetlenség magvát, 
iszonyú felelősséget vállal magára isten és emberek előtt. Ha 
valaha, most van öszszetartásra szükség,egyes személyekkel 
bíbelődni kicsinység.Ki hazáját szereti, legyen nemzetőr vagy 
nem, óni fogja a’ vagyon- és személybátorságot. Ismételve 
magasztos szavait,még egyszer kijelenti, miszerint a’megsza- 
kadásnál nagyobb veszélyt nem ismer,miért őrködjékminden- 
ki, hogy ez elkerültessék, őrködjék a’ személy- és vagyonbá- 
torság, a’ társaságnak ezen alapelve fölött. Vegyék a’ tiszt, 
honfiak szavaimat— igyfejezébe azon tiszta érzéssel, a ’mint 
azokat kimondottam. Nem szükség kiemelnünk, hogy ezen 
szózat a’ többség meggyőződésévé vált; nem szükség hir
detnünk, hogy az észnek illy dicső tanácsa hangos tetszéstara- 
tott, hinni akarjuk, a’ nagy hazafi bölcs szavaira meghajol
tak azok is,kiket a’tulhév annyira elragadott. S z e n t k i r á l y i  
M. elnök: Miket az előadottak után kimondani akar, rövid sza
vakba foglalja: A’ nemzetőrsereg— ügyeimet kér—  ’s a’ kik 
magunkat besoroztatok,kötelességet vállaltunk és felelőssé
get a’ vagyon- és személybátorság fentartására.KÖtelességet 
és felelősséget.Erre megesküdtünk. Többet nem szólok,ebben 
mindent megmondottam, ha volt nemzetiőr azok közölt, kik 
a’dulást véghezvitték.(Harsány éljenzés.)M a d ar á s z L.Nem 
tudja, milly alakban hozatott elő a’ jelen kérdés. Helyét nem 
látja, akár miniszteri előadásképen akár máskint hozatott elő. 
(e’ szavaira morgás keletkezvén, kijelenté, hogy őt ez véle
ménye szabad kijelentésében gátolni nem fogja)Két minisz
teri hangot hallott, melly a’ nemzeti őrsereg némelly tagjai
nak dulását nem helyesli, szólóennél többet a’ dologról nem 
tud, és midőn e’ tárgyban mondatott, hogy Ulászló törvé
nyeire hivatkozni ószerü dolog, mert azon törvény elavult, 
a’ corpusjuris nem létezik, kötelességének tartja kimondani, 
hogy a’ corpusjuris még eltemetve nincs, minek ideje tán el
érkezik,’s a’ miniszteri törvények az 1790i 10. t.czikket el
homályosítják, de míguj codex nem lesz,addig magát minisz
teri önkény alá nem veti. Midőn Ulászló 17. decr. 7. ez. hivat
kozott,melly halálos felelősséget mond azon miniszterekre,kik 
ő felségének rósz tanácsot adnak, azthitte, hogy alkotványos 
garantiákra hivatkozott. Más törvényt e’ részben nem ismer
vén, a’ törvény ösvényén volt, midőn felszólalt. Hogy miként 
lehetett a’ törvényre hivatkoznia annak,ki az uj eszméknek ba
rátja, erre aztjegyzi meg, midőn kijelenté, hogy ha a’ nemzet 
igényeit még tovább is vakmerőén kigunyolni merészük,azon 
rósz tanácsosok büntetését fogja kívánni. Ezek nyomán hivat- j 
kozott szóló a’ törvényre és azon személy megbüntetését 
kérte, ki e’ gúnyt aláírni merte, kit menteni nem lehet.’S mi
dőn illő korlátok közt megbüntetést kívánt, törvényhozói kö- 
telességétteljesité,utzai kalandorokról semmi tudomása.Hogy 
a’tábla indítványát el nem fogadta,annak okaegyszerü,a’több- 
ség határoz, de midőn mai napon hivatkozás történik szava
ira, megmutatni kéri: van é más lörvény.Midőn a’perczek olly 
drágák, a’ jelen tárgyra kimondja, hogy az sem a’ közleke
dési minisztériumnak nem feladata,sem táblai végzés alánem 
való. De á k  F. Az előtte szóltnak azon kifejezése ellenében, 
miszerinta’ felhozott kérdést miniszteri kijelentésnek vette , 
azt jegyzi meg, hogy eddig csak egy miniszter van,’s a’ táb
lának nem az van bejelentve, hogy kik a’ m i n i s z t e r e k ,  
de hogy gróf Batthyányi Lajos kiket kíván minisztereknek. 
Szóló kijelenti, hogy nem miniszter ’s hogy lesz é? ez az is
ten kezében van. Ezt azért jelenti ki, hogy mit a’ somogyi 
követ a’ miniszteri önkény ellen felhozott, reá nem háramlik. 
— Egyébkint az Önkénynek különböző fajai vannak; illyen 
az: ha van követ, ki követtársának felszólalási jogát kétség- I 
be hozza. Az illető eseményt nem a’ miniszterek, de Mosony 
és Zala követei hozták elő, ’s előhozniok joguk volt, valamint! 
joga van a’ somogyi követnek azt el nem fogadni. Ha minisz- I 
tér volna szóló, sok dologért válnék felelőssé; de ez még is- I 
ten kezében van ’s most úgy szól mint Zala követe. Ezen joga > 
kétségtelen,czáfolja meg előadását, kinek tetszik, de hogy ^

előadása nem volthelyén, ezt soha einem ismeri. (Hoszszas 
éljenzés.) Szabadság és rend tekintetében szólani fog min
dig, mig öszsze nem roskad.(Általányos tetszés). Bő n i s S. 
A’ somogyi követnek a’ morgásra vonatkozó szavaira azt 
mondja, hogy igen is vannak perczek, midőn az, ki egész é- 
letében honának élt, a’ somogyi agitatori hangtól magát el- 
némíttatni nem fogja (zaj). Somogy követe fejtegeté: vájjon 
helyén volt é az esemény előadása. Engedje meg a ’ somogyi 
követ, ha a’ rendkívüli körülményeket fontolóra veszi, lehe
tetlen nem mondania, hogy az előadás helyén volt. Vannak 
perczek, midőn a’ törvényhozónak legmagasabb kötelessége 
a’ rend- és csend föntartása, hogy törvényeket alkothasson. 
(Helyeslés). Sokan vagyunk u. m. kik mióta felidüllünk, e’ 
hazának szentelt életünket semmi gyanúsítás nem árnyékol
hatja, de hogy mi legyen tanácsos, ezt még akkor is köte
lességünk kimondani, ha egypár agitatori szóra— (piszegés, 
mellyet a’ hallgatóságnak legnagyobb része éljenzésekkel 
nyomottéi). Felhiva érzi magát végre azokhoz szólani, kik
nek túlbuzgóságából származott a’ tegnapi eset. Uraim! illy 
átalakulási időben a’ belbátorság legelső kellék, föntartása 
férűas erény és kötelesség. A’ legnapi eseményeket senki 
nem helyeselheti, az sem,iú ellenkező véleménnyel küzdött a- 
zon úrral, a’ ki czélul volt kitűzve. A’ bukotton paczkázni nem 
férűas cselekedet, ’s ki igy paczkázik, nem hiszi szóló, hogy 
az nehéz időkben helyét megállaná, hova kötelessége híja. 
Tartsunk rendet, ne pazaroljuk erőnket hiába, tartsuk ezt fen 
akkorra, midőn a’ honnak reá szüksége lesz. (Szóló vég
szavait egy két sziszegés követte, mellyet azonban a’ tetszés 
és helyeslés hangos nyilatkozatai elnémitottak).— Gr. Szé 
c h e n y i  István. Uralkodjék béke köztünk és barátság. —  
T o m c s á n y i  (Békés). Nem kíván a’tárgyhoz szólani, mert 
szava azon kitűnő capacitások és hazafiak szózata mellett,a’ 
kik nyilatkoztak, nyomatékkai nem bírna. Előadásukat vala
mint magáévá teszi, úgy reményli, hogy a’ táblának min
den józan tagja méltányolni fogja. (A’ követek mindnyájan.) 
—  Hiszi, hogy a’ tábla előtt nem lesz közönyös dolog tudni, 
milly véleménnyel kisérik lépteit a’ vidéken. A’ f. hó 2 2 kén 
Gyulán tartott közgyűlés, melly népgyüléssé alakult, követei 
által kijelenteti, hogy az ország rendéinek eljárását helyesli 
nemcsak, de azon számtalan ezer, kiket a’ megye udvara 
befogadhatott, hálafohászt emelének az ég urához, mindnyá
jan egyhangúlag esküdve , hogy a’ szabadságért élni halni 
készek. Ezeknek e’ nép utasításából kötelessége kijelenteni, 
miszerint a’ most hozandó törvényeket a’ jövő országgyűlé
sen újabb tanácskozás alá vétetni, ’s a’ népképviseletnek a’ 
jogegyenlőség legtágasabb hasisát adnikivánják.(Köztetszés, 
hangos éljenzés). —  Re n g e^ Szeged városnak ujabbkö- 
szönetét hirdeti a’ törvényhozás előtt, ’s azon készségét a’ 
szegedi polgároknak: miszerint a kivívott szabadságért és 
alkotványért élni halni elhatározottak. (Éljenzés.) S z e n t -  
k i r á l y i  M. elnök:Ugy a’szegedi, mint egyéb hasonló péti— 
tiókra nézve kijelenti, miszerint a’ tábla Örvendetes érzel
meinek nyilványitását el nem mulaszthatja, valahányszor ta
pasztalja, hogy szavai ’s tettei az ország minden vidékein visz- 
hangra és pártoltatásra találnak. Ezért a’ tábla megnyugvást 
gerjesztő érzéssel Szeged rokonszenvét is örvendetes tudo
másul veszi. Ezután Beszterczeb. és KÖrmÖcz követei a’ bá
nyavárosokra hitták fel a’ közfigyelmet ’s a’ bányamivelés, e’ 
fontos iparágnak pártfogásba vételét kívánták.— K o s s u t  h 
Lajos kijelenté, mikint ha a’ minisztérium megalakul, egyik 
főgondja lesz hatásköréhez képest ápolni a’ bányászatot’s e- 
lőlépéseket tenni abban, mi a’ törvényhozás feladatához ta r
tozik. R e v i c z k y  P. (Esztergám k.) Legújabb utasítását ol
vassa fel, mellyben küldőji kijelentik, miként aggodalommal 
hallák, hogy a’ pénz és hadügyi minisztérium meg van ta
gadva, ’s kinyilatkoztatják, hogy ő felségének adott szava 
szentségében bíznak ugyan, de azt csak akkor látják teljese- | 
dettnek, ha a’ pénz és hadügyi minisztérium is meg lesz erő
sítve ’stb. S z ő n y e y  K. (Lőcsé k.) Solcz József alhadnagy
nak a’munkácsi börtönből kiszabadiltatása iránt Lőcse váro
sának petitióját nyújtja be. A’ statusfoglyok megkegyelmez- 
telése a’hirlapok szerint már megtörténvén,csodálkozással és 
fájdalommal vevék a’ nemzet képviselőji a’ bejelentett esetet 
’s a’ petitió foganatosítását annak utján szorgalmazzák. Ez

után még a’ helvét hitvallású tiszántúli egyházkerület kére- 
lemlevele mulattatott be, ’s a’ minisztériumhoz tétetett át, ’s 
némelly kinyomandó üzenetek olvastattak fel. A’ kerületi ü - 
lés rövid időre országossá alakult, hol némelly tárgyak men
tek keresztül. A’ker. ülés folytattalván, az országgyűlési kö
veteknek népképviselet alapján választatásáróli törv.javaslat 
került szőnyegre ’s tárgyalása az esti kerületi ülésben beisfe- 
jeztetelt. Részleteit közelebb alkalommal.

K Ü L F Ö L D .
AUSZTRIA. L e m b e r g .  A’ bécsi eseményekrőli tu

dósítás m. 19. reggel érkezett Lembergbe. I I ‘/^órakor nagy 
tömeg sereglettKulczicki szabó háza elé,hol egy petitió szer
kesztetek mellynek aláírására fölolvasás előtt a’nép tódult. 
(Jezsuiták is voltak köztök) 2 órakor már mintegy 6— 8 iv 
tömve volt aláírással és a’ petitió most először és 4 órakor 
másodízben ugyanazon ház erkélyéről olvastatott fel, szabad
sajté, egyenlőség a’ törvény előtt, r o b ot és minden j o b - 
b á g y i  t a r t o z á s  m e g s z ü n t e t é s  e,személy és vagyon- 
bátorság , a’ lengyeleknek minden hivatalokra alkalmazása, 
a’ lengyel nyelv általányos behozatala volta’ 11 pontba fog
lalt petitió tartalma, b ' f - 2  órakor egy választvány a’ kormány
zóhoz vitte; az akadémiai iljuság, a’ karok lengyel köntösbe 
öltözött kormánytanácsos Wasilewsky kíséretében ’s ezek 
élén Sapieha hg. Ezen választványból, mellyet több ezren 
követtek, csak 11 személy ment föl a’ kormányzóhoz. Sapieha 
hg franczia nyelven kezdett beszélnúekkor Romanovitz ügy
véd a’ beszédet félbeszakította, megjegyezvén, hogy nin
csenek Francziaországban,tehát a’ szónok lengyelül vagy né
metül beszéljen, mire dr. Slawikowski folytatá a’ beszédet. 
Az előadás bevégezte után a’ kormányzó az erkélyre ment a’ 
választvánnyal ’s megígérte a’ népnek a’ petitió fölterjeszté
sét ő felségéhez, mi leirhatlan örömmel fogadtatott.Romano- 
vilz által előadott kérelemre, hogy a’ polit. foglyok szabadon 
bocsáttassanak,a’ kormányzó ezt másnapra megígérte ’s még 
azon este hármat szabadon eresztett,—  kik közt volt Ostaw- 
cewsky birtokos, kinek lovait a’ nép , midőn a’ piaczon ke
resztül ment, kifogta ’s hazahuzla. Este a’ város kivilágilta- 
tolt ’s az éljen kiáltásokon kívül az éjLcsendet misem hábor
gatta; sőt egy fösvény kanonok ablakainak beveretése is nem 
annyira aggodalmat, mit örömet okozott az éji vándoroknál. 
2 0 kán minden ulcza szerfölött népes volt ’s 9 óra felé el
kezdetett a’foglyok kibocsáttatása. Mindegyik közülök éljen
nel és kendő-lebegtetéssel fogadtatott, 11 órakor az akadé
miai ifjúság a’ kormányzóhoz m ent’s fegyvert kért, mi meg
adatott neki, előbb mindenki nevét Írván be. Ezután külön
féle gyűlés tartatott. Az akadémikusok egyik szónoka a’ há- 
romszinü kokárda-viselést indítványozta, mi közhelyeslés
sel fogadtatott. Ezután fölállott egy szónok, mondván hogy az 
alkotvány és béke színe fejér.’S e’második indítvány győzött ’s 
nem sokára az egész városban mindenütt fejér kokárda volt 
látható. Egyébiránt a’ béke és rend nem zavartatott egész 
napon m eg, este a’ színházban a’ kormányzó ottlétében a’ 
néphymnusz elénekelteiéit. 2 lkén reggel falragaszok által 
béke és rend ajánltalott. l 1/4 órakor egy tömeg, dühös szó
nok vezérlete alatt a’kormányzóhoz ment ’s fegyvert kívánt. 
Dobrzanszky lapszerkesztő a’ katonaság lefegyverzetését kí
vánta ’s a’ fegyvert a’népnek átadatni, melly 50 ,000  főnyi 
erős lévén, a’ béke föntartását Ígérte. Az akademicusok egy 
század gránátossal szövetkezve, ezen kívánatnak lehető leg
nagyobb hiedelemmel ellenszegültek, miután a’ kormányzó 
mint már említettük, megígérte, hogy a’ fegyvertárból ele
gendő fegyvert adat. Ezen tanácskozás közben mutatkozott 
egy orosz párt, és a’ lengyelek az orosz szónokokat az abla
kon mármár leakarták vetni,de a’derék deákok ezt meggátol
ták ’s egy lengyel az által állitá a’ békét viszsza hogy a’ fő- 
őrház előtt kihirdette, miszerinta’ császár a l k o  tv á ny t  a- 
dottésmostmárő felsége lengyelkirály az 1772 .lengyel ha
társzélekkel. Általányos tetszés, ölelik ’s öszszeviszsza csó
kolják a’ gránátosokat ’s a’ béke helyreállott, 3 órakor is
mét egy csoport gyülekezett a’ városházhoz Dobrzanski ve
zérlése alatt. A’ kormányzó ezeknek szétoszlásását kívánta, 
mire a’ gyűlés végzés nélkül el is oszlott. Az éj csendes volt.
.—  2 2 kén a’ kormányzótól ismét hirdetés jelent meg a’ bé
ke és rend fentarlására, ’s délutánig semmi zavar nem történt.

43ik szám. É R T E S Í T Ő .
V a s -s z  á ll H ás.

A’ bácsik, k. Ferenczcsatorna és a’ kincs
tári uradalmak szükségére folyó eszfree’ követ
kező vasfajok kivántatnak:

A’ F e r e n c z  c s a t o r n á h o z :  
Rácsvas (Gittereisen) 1 rudas 2 m ázsa2/«, 

%  %  Vio, % 4, l0/ u  58 mázsa ;
kapocsvas (Schlieszeisen) '/> mázsa 2/4 , 

% ,  b/ e , 20 mázsa;
gömbölyüvas kovácsolva (Rundeisen im 

Gesenkgeschmiedet) y> mázsa 2/4 , 3/ g, V«, % , 
s/io , 1 %  12/ j 44 mázsa;

hoszszuszálvas (Stegreifeisen) rendesen 
kovácsolva 2" széles 11 '" vastag 6 mázsa;

Szerkes

2"  széles 7 ' '  vastag 12 mázsa; 
i in/i2"  széles l l ' ' '  vastag 6 mázsa: 
1 l0|i2// széles ö " 'vastag 12 mázsa;

öszszesen 36 mázsa; 
/> m. (i/ 3  ősz. 5 mázsa;kerékvas ( Radt eifeisen) 4 

ásó 12 darab; 
drót (Stukatur-drath) 14 font; 
harapófogó nagyobb rendű 2 darab; 
fejsze (Randhacke) 2 darab; 
balta (Ilandhacke) 2 darab; 
köszörűké 90 — 100 fontig 2 darab;

„ „ 4 5 -5 0  fontig 1 darab.
A’ k i nc s t á r i  u r a d a l m a k  s z á má r a :  

Rácsvas (Gittereisen) 1 rudas 1310 font,
zti H e l  me e z  y M i h á l y .  —  Nyomatik T r

//son font, / 4oo lont, <j/352 i o n t 4,1152 font1 y/27ni 
font; öszszesen 9,687 font;

kapocsvas (Schlieszeisen) y 5u font, 
font, 7 .3433font,7, 5302font ősz. 10489 font;

»nini, 5/ 17 „4

kerékvas(Schieneneisen)2/(i()o font, 
font, l2/ i 5o font, ősz.962 font föltételezletik:

1)  hogy ezen vasfajuk coalitioi, murányi 
vagy pedig pécsi gyárakból eredjenek.

2 ) IIogy folyó eszti május hóban Monostor- 
szegre a’ Ferenczcsatornához szállíttassanak; a- 
zon esetre, ha ez meg nem történhetnék, a’vál
lalkozók az ajánlatokban nyilványosan tegyék ki 
a’ határidőt, mikor lennének képesek az egész 
vasmennyiséget az említett helyre szállítani.

a t t n e r - K á r  o l y i  betűivel, uri-utcza 4 5 3

IS4S.
3) Az egész mennyiségnek ára az elvitel 

után legfeljebb hat nap lefolyta alatt, k fizettetni 
fog. 4) Az írásbeli bepecsételt ajánlatok ezen 
fölirattal: „N. Nitek vasszállitási ajánlat ‘ a’ leg
feljebb folyó esztiapril hó 15ik( tizenötödik)nap- 
jáig délelőtti 1 o órára a’ zombori Ferencz-csa- 
tornai igazgatósághoz benyujtassanak.

5) A’ vállalkozók vagy személyesen vagy 
törvényesen felhatalmazott biztosai által a’ ki
tűzött április 30ra 10 percenti bánatpénzzel el
látva,az említett csatornáik igazgatóságnál a’vé- 
giil jelenjenek meg, hogy a’szállitás tekintetében 
a’ kevesebbet kérővel azonnal szerződés köttet— 
hessék.Zomborban, február hó 26án 1848.1—3
. szám.
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MflíríAlpnilf minHpn héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r sa 1 k o d ó pedig pénteken, mindegyik minden ízben egyegy íven. Elófirethetni helyben a’ szer- 
1 fr. ■ », tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kiván-

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle birdelvény fölvétetik s pontosan es jutányosán közöltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Mi lesz belőlünk magyarok
ból ? Széchenyi István; Országgyűlési megállapodások april 3kától 8kdig; 
k. k leirat az országgy. berekesztési határidő iránt; törvényjavaslat a’ 
részek valódi viszszacsatoltntása, Magyar-és Erdélyország egyesítése, 
a’ közlekedési tárgyak iránti teendők ’s a’nádori méltósághoz kötött hiva
talok iránt, pesti események april 9kén; jász-kun kerületi követ-viszsza- 
hivó és választó népgyülés.)

K ü l f ö l d .  (Ausztria, Lombardia, és Sardinia.)
Ér l es i  tő.

MAGYARORSZÁG és  ERDFLY.
P o z s o n y ,  mart. 27én 1848.

Mi lesz belőlünk Magyarokból ?
Ezt tudakold tőlem néhány nappal ezelőtt bizonyos ré

gi barátom éi politikai eljárásom modorában osztozik,hoszszu 
évek során ernyedetlen részt vett azon bangyamunkában,melly 
közt én vénültem meg !

Mi lenne belőlünk egyéb —  igy válaszoltam derült lé
lekkel—. mint dicső nemzet, melly hamvaiból kiemelkedve, 
mikor egész Európa bomladozik, az emberiség díszére úgy fog 
állni mosta’ rend, béke és szabadság fölött őrt, valamint haj
danta a’ keresztyénségnek volt védfala.

Hoszszu halálos álom után ime uj, eddig alig, vagy sej
telemként csak később időkben reménylett, gyönyörű reggel 
tűnt fel olly sokáig eltaposott hazánk fölött. —  Bátrabbak, 
merészebbek, kikkel magasb láthatatlan hatalmak látszatnak 
szorosb szövetségben lenni, rövid napokalatt olly alapra fek
tetők hazánk jövendőjét, mellyel —  tisztelet, becsület, de i- 
gazság is —  velem együtt mi hangyamunkások tán soha,vagy 
csak generátiók után lettünk volna képesek megalakitni, ’s 
melly alapon bizonyosan felvirul,’s pedig hamarább, mint ma
gunk is gondolnék, fajtánk, ha nem vagyunk saját magunk el
len hűtlenek, és ha nem dőljük saját magunk a’ megsemmisítő 
gyilkot keblünkbe!

Azelőtt ollyasokkal, kik nem bírták felfogni vágyainkat, 
volt dolgunk; mostegyedülsajátviszálkodásunk okozhat bajt. 
—  Ámde kérdem, nincs é kezünkben ennek elejét venni ? Én 
azt mondom: igen, ez tökéletesen kezünkben van; minthogy 
ennekutána nem fog Magyarország Ausztriának többé félreis
mert, eléggé soha nem méltatott gyarmata lenni, de mint ön
álló ország, melly saját tengelye körül forog—  ’s igy álltunk 
szövetségbe, úgy leszen integráns része a’ közbirodalomnak.

Régi időkbenugyan, mikor rólunk azt mondák, és tán 
nem egészen alaptalanul:jugi impatiens, libertatis incapax, 
— azon időkben igaz,saját magunk halálosb csorbákat ütöttünk 
vérünkön, mint legdühösb ellenségeink. Mindegyik első akart 
lenni; parancsolni felette sok, engedelmeskedni igen kevés tu
dott;’s elmésen mondá fajtánkról, mélységes esze által hí
ressé lett ladyMontaigu:Ej be lelkes nép, a’ legdicsőbbre e- 
melkedhető, —  csak az baja, hogy vezért, elsőt, fejedelmet 
bár hányatvolnaképes de hajlandó is kiállitni sorából;ámde al- 
vezért, második, harmadik ’stb. embert, alattvalót nem bir 
találni elég számban fiai közt.

Már ha e’ régi hajlamunkat, hogy mindig csak elsők a- 
karunk lenni— mi egyébiránt magában nem bűn, sőt erény, 
mert nem ritkána’legnemesb aemulalionak kútfeje— nembir- 
juk fékezni, most, midőn szeplőtelen polgári erény’s kime- 
rithellen önmegtagadás a’ főkellék: akkor igaz, olly bizonyo
san indulunk vesztünk elébe, mint magát irányoztatni nem 
engedő birkanyáj is okvetlen vesz égő akolban.

De ugyan kérdem, nincs é bennünk elég hazaüság és 
elégségesügyszeretet alárendelni’s pedig édes örömest ma
gunkat a’ közjóért, bárkire esettisvalaa’ vezérség?— Én azt 
hiszem— mert magam után Ítélek másokról— a’ nagy szám 
úgy van lelkesítve, hogy veszni akarna inkább, mint szánako
zásra méltó személyességek, vagy saját érdek és hiúság mi
att veszélybe bonyolitni a’ szeretett hazát!

Elleneink azt mondják, csak szájban és egyedül agitati- 
óban vagyunk mi magyarok erősek: ám mutassuk meg,meny
nyire rágalm aznak,’s hogy, mig egészEurópa bomladozik; 
’snemegy trón vala dűlőiéiben,mi nemcsak nemvagyunk rend
bontók, vagy épen a’ fejdelem hűtlenei, de mi alkotjuk a’trón 
legbiztosb támaszát,midőn az igazi szabadságnak is mi szol
gálunk alapul.

Mi magyarok a’jelen európai közátalakulásnak neveze
tes időszakában megbecsülhetlen két előnynyel bírunk, nem 
egy népcsalád fölött.Legelsőbben is,hogy mi magyarok már 
birunk alkotványos alappal, midőn más országoknak ezt még 
keresniük kell;’s aztán, hogy mi már megszoktuk az alkotvá- 
ványos formákbani mozgást, midőn másoknak ebben még o- 
kulniok kell—’s hogy mi ekép forradalmi veszélyek nélkül ér
hetünk czélt, mig alkotványtalan népek illy sima utón tán a

lig rázhatják magokról le az önkénynek hervasztó bilincseit!
’S lám szorosan alkotványos formákban mozogva, mi

után minden pártviszály megszűnt, ’s magyar őszintén szorít
ja a’ magyarnak kezét, rövid idő alatt milly óriási léptekkel 
haladtunk legtökéletesb kifejtésünk felé!

Meg van alapítva a’ magyar felelős kormány; a’honnak 
millióji bevéve az alkotvány sánczaiba, ’s olly kedvezésekben 
részesítve, mik lehetetlen, hogy az égi hatalmak rokonszen- 
véta’magyar fajnak meg ne nyerjék; mert emberségesen meg 
van érdemelve, és e’ mellett é v e n k  i n ti o r sz á g  g y ű 
lő s B u d ap es l en,  lehető legtágabb alapra állítva, —  
s a j t ó s z a b a d s á g  és ekkép szabad vitatkozás, ezen egye
düli biztos antidotuma minden subversiv hajlamnak.

Kérdem, ki ne örülne illy kifejlésnek, és ki volna 
illy körülmények közt elég kaján, elfelejteni azon köteles
séget, mellyel minden ember, de kivált a’magyar tartozik ho
nához; kivált a’ magyar, mondom, mert nekünk Magyaror
szágon kívül széles e’ világon nincs hazánk!

Számtalant ugyan fájdalmasan érint az áldozatok tö
mege, mellyeket az országnak aránysulyba tétele végett a’ 
haza oltárára vinni kénytelen volt. Ámde bízza magát és sor
sát a’ háladatos nemzet igazságszeretetére, de munkáljon 
egyúttal azon is, miszerint a’ nemzet gyarapodásnak is in
dulhasson, minthogy a’ szegénység közt sínylődő ígérhet u- 
gyan sokatis, de még kevesetsem adhat.— És aztán, csak 
gyermeki velő gondolhatta azt egy pillanatig i s , miszerint 
gyarmati állásból nemzeti létre minden nagyobb áldozat nél
kül kibontakozni lehessen.

Meg kell barátkoznunk veszteségeinkkel. Az ember 
nemcsak kenyérből él. A’ léleknek is megvannak örömei —  
és ezek a’ tartósabbak— mik közt az öntudat, „szabad és 
virulásnak induló nemzet tagja lenni,“ nem utólsó, sőt tán 
minden becsületes férfiúi kéjeknek legfőbbike !

Sokan azt mondják: koczkajátéknak köszönhetjük leg
utóbbi alkotványos kifejtésünket. Ezt én nem vizsgálom; de 
arra figyelek: a’ nyert kincset vájjon mikép lehet úgy ren
dezni, miszerint ne csak mi magyarok, de szomszédaink se 
jöjjenek az igen nagy közöröm és szinte váratlan meglepe
tés következtében bármilly zavarba.

Ennek elérésére, minthogy a’ régi rendel elhagyván, 
valóban kigázolhatlan zavarba keveredünk, ha uj rendbe ho- 
vahamarább nem alakulunk, mindenekelőtt szükséges, hogy 
mindenki legfőkép magára vigyázzon ; mert ha mindenki, 
vagy csak nagyobb szám is maga esze szerint akarja a’ dol
gokat rendezni, akkor olly bizonyos a’ zavar, mintha szánt- 
szándékosán bontatnékmeg a’ rend !

Mikor gálya sziklák és zátonyok közt viharokkal küzd, 
akkor, ha több egyed irányoz, mint egy vagy néhány kevés, 
akkor okvetlen elsülyedés a’ végeredvény.

Mi magyarok körülbelül e’ helyzetben vagyunk, ne 
csaljuk e’ tekintetben magunkat. —  Századokig mozdulatlan 
pangásban sínylettünk, most egyszerre felkap minket egy 
kedvező szélvész, mármár mutatkozik előttünk a’ közszabad
sági kikötő. Istenért, tartsunk rendet, azaz: tanuljunk enge
delmeskedni, magunkat alávetni, mert máskép, mikor már 
minden meg volna nyerve, legotrombábbul a’ part szélén 
szenvedendünk hajótörést.

Mi csekély személyemet illeti,im ez lesz most eljárásom!
ó  felsége törvényes fejedelmünk —  és minden, mi nem 

tőle veszi eredetét, most csak átkot hozhat hazánkra—  gróf 
Batthyáni Lajost azzal bízta megképezne magyar minisztéri
umot. Gr. Batthyányi Lajos többek közt engem is kiszemelt, 
és én tétova nélkül elfogadtam. És tánnagyravágyásból? Bi
zony nem! Minthogy engem soha nem inditott politikában e- 
gyéb,mint ügyszeret3t és fajtámhozi hűség; hanem azért fo
gadtam el a’ rám szánt terhet, mert régi imám a z : oh isten 
ne hagyj veszni puha ágyban vagy meleg kályha mögött, de 
ha csak lehet, bonunkat szolgálva „hámban!“

Én szeretett nádorunknak, mint a’ f e l s é g  k é p v i s e 
l ő j é n e k  és a’ magyar minisztériumnak, mellyet én nem te
kinthetek egyébnek, mint a’ nemzet és a’ fejedelem bizodal- 
mi emanatiójának, netaláni észrevételeimet mindig férfiasán 
előadván, tétova nélkül fogok engedelmeskedni.— Egyébkint 
a’ justum et tenacem propositi virum-kónt habár felbomlik 
is az egész világ, és engem féregként elzuz, mig gondolkoz
ni képes leszek, megtartandom lelki szabadságomat; valamint 
a’ nemzet is, kénye, esze, belátása szerint jövő országgyűlés 
alkalmával vagy tovább is megajándékozza a’mostani minisz
tériumot bizalmával, vagy alkalmasbbal pótolandja azt; —  
ámde addig is, reméllem, a’ mostanit őszintén és teljes erély- 
lyel fogja pártolni; mert ha a’ nagy szám azt elő nem segíti

vagy épen akadályokat gördít útjába, akkor azt zsibbasztva, 
saját magát is okvetlen rontja meg.

Én bálványzom a’ szabadságot, ’s nem mint sok más,és 
sokszor a’ nélkül, hogy észrevenné, egyedül saját maga szá
mára, de minden embertársamra nézve.

A’ szabadságot azonban sok, kivált ollyas, ki ahoz még 
nem szokott, abban keresi, hogy mindenki vagy legalább sa
ját maga: mind azt tehesse, mi neki tetszik, mire épen kedve 
csoszszan.

Én épen megfordítva, azon okból, mert a’ szabadságot 
rám nézve úgy meg akarom óni, mint másokra is terjesz
teni, a’ rendnek és ekkép ránk nézve az alkotványos formák
nak vagyok elhatározóit barátja,pártolója, ha kell, bajnoka; 
rend azonban máskép nem keletkezhetik, hanem csak úgy, 
hogy ha a’ felelős minisztérium szavára hallgat most e’ hon
ban mindenki, és annak útját senki nemcsak nem állja, de é- 
pen úgy óvakodik minden hivatlan beléavatkozástól, mint 
bármilly csekélységben is főbbe emelkedéstől! —

Most hazánkban igazi baj csak az által keletkezhetik, 
ha a’ fennálló minisztérium szava elhangzik. Uj rendnek kell 
keletkezni. Sok érdek meg van sértve. Számtalan egyed hely 
és kenyér nélkül teng.— Mind ezt rendezni, mind erről pro- 
videálni kell. Ugyde ehez idő szükséges, ’s mindenek fölött 
egybehangzó concentricus működés.

Kiki tehát ál,ja saját helyét becsületesen’s önmegtagadás- 
sal; ne adjon minden crilicának hitelt: de inkább gondolja ma
gát belé azon roppant nehézségekbe, mellyeket legyőzni kell. 
—  Én mindenj'ót reméllek, és csak azon egyet sajnálom,hogy 
engem is minislerré nevezlek, mert e’ szerint sok azt fogja 
mondani: Cicero pro domoként könnyű nekem beszélni; ho
lott én inkább például szerettem volna arra szolgálni —  azon
ban ennek is alkalmasint szaporán megjön ideje — hogy köz
legény-sorban állni és kitüntetés nélkül gyakorlani polgári e - 
rényt, néha szintolly magasztos állás és szintolly szent köteles
ség mint állni a’ dolgok élén! S z é c h e n y i  I s t v á  n.(P. H.)

0  B S Z Á G G Y Ü L É S .
P o z so n y  april 3án. A’ municipium kérdése fölött folyt 

a’ vita ma is, legelőbb Széchenyi emelt szót a’régihez ragasz
kodását a’ körülmények korszerűségének tulajdonítván,meg- 
vallá, hogy soha úgy meghatva nem volt, mint Kossuthnak 
tegnapi beszéde által, miből megtanulá, miként a’megyerend- 
szert alkotványunkban fönlartani mulhatlanul szükséges, de 
az általa tervezett népképviseleten nyugvó megyét még most, 
— bár elvileg helyesli—  életbeléptetni nem véli tanácsosnak. 
P á z m á n d y  is fölhagyott mostanra centrálisaié eszméjével, 
ámbár szilárd meggyőződését jelenté ki az iránt, miként a’ 
jövő törvényhozás belátja, hogy felelős kormány municipa- 
lis rendszerrel meg nem állhat, ’s a’ nemzetiség is csak cen
trálisaim által védethetik meg. K o s s u t h  meginta’ leglángo
lóbb ékesszólással védte a’ m egyét, szükségesnek tartván , 
hogy a’ jelen országgyűlésen hozott törvények végrehajtása 
biztosításául népképviseletre basiroztassék, különben a’ ne
messég vagyon- és személyileg veszve van, e’ képviselőkből 
álló megyegyülések terjesztendik a’ nemzetiséget i s , mert 
annak meg annyi tűzhelyei lesznek, mig a’ centrális miniszteri 
zárt parancs a’ közönség előtt isméretlen lévén a’ nemzeti
séget sem képes igazán terjeszteni.E’vitábansokanannyira fe
jőket veszték, hogy azt sem tudják, hányadán vannak,főkóp a1 
spectabilis politika nem emésztheti meg, hogy a’ kutyabőrös 
ivadék ne perorálhasson, ne voksoljon a’megye gyűlésein,egy 
némelly plane a’ kis nemességet depravatio alól emancipáltul 
dicsérgeté aristokratikus lelkesedésében, pedig megyéje ne- 
mességét,többször fordulván köztük meg, azon dicséretes ol
dalról igen jól ismerjük, hogy eladja magát.-azértül nyakukon 
aztán a’ vásárló zsarnokul. Emlegettek holmi perfidiát is, 
azon drága kortesek ellen, kik az illetőket ide küldötték. Az e - 
gészbőlaz tűnt ki, hogy sokan bőrüket féltették.— Iszonyatos 
lehet az a’ népképviselet, hogy tőle minden tősgyökeres ne
mes embernek annyira borsódzik a’ háza, de még némellyek- 
nekbőre is igen kényes ám! A’ manó látta! a’ képviseleti or
szággyűlésre örömest elhalasztanák az ügyet, csakhogy ma
radhassanak addig a’ mostani amabilis confusióban,ők tudják 
miért, no hisz „drágán fizetnék meg a ’ jelen elhárítás árát.“  
Battyhyány miniszter-elnök, látván kétcollegáját ellenkező 
értelemben, felhivá a’ táblát, hogy valami közvetítő módrut 
gondoskodjanak, mert különben a’ minisztériumnak másként 
kell alakulnia. És ez intésre megszünteték a’vita, zárt tanács- 
kozványt tartván ma este a’ dolog kiegyenlítése iránt.—  Úgy 
hallom, a’ minisztérium csakugyan talált olly módot,melly- 
ben mindenki megnyugovék.— Az ide csatolt 2 kir. leirat is 
ma olvastatottföl. Tehát 1 Óén vége az országgyűlésnek! és
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beállaz aj kor intézményeivel, mikhez szokni alkalmasint sok 
egyediségnek igen bajosan esik.— Tegnap Kossuth tisz
teletére egész zászlóalj csallóközi parasztság jelent m eg : 
mondják Kossuth igen m eghatólag beszélt bozzájok, persze 
népszerű nyelven, hogy m egértessék. Ugyancsak tegnap a’ 
nemzeti őrsereg tábori istentiszteleten volt, roppant nézőség  
jelen létében .— Bécsből le lerándulegy két német fiatal, kik 
a’szabadsági harczban szerepeltek, és kik itten az ifjúság által 
előzékeny|barátsággal fogadtatnak.

P o z s o n y .  i S 4 8 ,  april 5 én.Tegnap egy csomó folya
modvány, ezek közt a’ famosus ügyvédi reformot sürgető is 
fölem littetvén az illető ministerhez utasittatott. Zágráb város 
latin levélben tudatá, miként követeit viszszahivja: különös 
logicáva l birbat az érdem es város,addig itt kelle ülni követei
nek, míg szavazattal nem bírtak, — • most pedig változva a’ 
körülmények „deüciente eorumdem provincia“ —  haza kell 
m enniök,nehogy szavazhassanak.Turm ező,dogok jelen folya
mának örvendvén, m egelégszik az országgyűlés tetteivel, sőt 
seg ítségét is jó és balsorsban egyiránt fölajánlja. Egyúttal 
J o z i p o v i c s  felszólitá Horvátország követét: adjon fevilá- 
gositást azon ilyr választványról, melly Bécset megjárta, ’s 
miután nincs tartományi gyűlés, kinek m egbizásából?ugy hal
lá —  úgym ond, m ikéntKollowratnéhány embert Horvátor
szágba küldött, hogy revolutiót csináljanak. B u n j i k  erre 
válaszul adá,hogy az egész dologrul hivatalos tudomása nin
csen. —  Majd aztán a’ népképviselet iránti főrendi válasz 
tárgyaltatott. —  D e á k  je les capacitálása után m eghagyat
ván qualiücatioul a’ V i telek, a’ főrendek ' / i  helyes kíván
sága elvettetett; szinte ez történt azon javaslattal, hogy a’ k ö
vetek napi dijt vagy legalább szállásbért ne húzzanak. —

A’ m egye ideiglenes rendezésére a’tegnapi zárt tanács- 
kozvány csakugyan kovácsolt egy törvényjavaslatot, melly a’ 
legszélsőbbvélem éyeknek is engedni látszik, de más részről 
lényegéreollyan  form a, hogy i n t e r  d u o s  l u c t a n t e s ,  
t é r t i  us  g a u d e t .  Tehát sem centralisatió, sem  eddigi 
közgyűlés , hanem vegyes bizottság administrálja jövő tör
vényhozásig a’ m egyét. A’ siralmas táblabirói politika kapott 
a’ javaslaton, csak hogy valamiképen kigázolhatott a’ hí
nárból, azonhitben, hogy bőrét is, a’ m egyét ism egm enté. A -  
ligha nem csalatkoztanak! — •

„A  tanácskozási nyelv Magyarországban m a g ya r, a’ 
kapcsolt részek pedig szabályaik következtében is anyanyel
vűket használhatják a’ m egye gyűlésén!“  —  Egyetlen ,, is “  
szó annyira m egrettenté B u n j i k o t, hogy ki előbb a’ javas
latnak szivéből örvendett, most mivel é l n i  a k a r ,  az  , , is “ -  
be egyezni nem mert. —

Ezeken átesve a’ g örög  vallásuak viszonyát szabályzó 
kétrendbeli törvényjavaslat tárgyaltatott: de m egállapodás 
nem történhetett. A’ vallási v iszonosság kim ondásával alkal
mat vön S á r k á n y  b a k o n y b é l i  apát fölkérni Kossuthot, 
hogy majd a’ katholicusoknak e ’részben előterjesztendő k i-  
vánatátis vegye pártolás alá.Kossuth szívesen ajánlkozott er
re, ’s ha tán, —  mi iránt m eglepő leg  sok levelet kapott a’ ki
sebb clerustól, —  a’ nőtlenség m egszüntetését is kívánnák a’ 
törvényhozástól, öröm est Ígéri közremunkáló szavát. —  E’ 
nyilatkozat kissé meghökkentő volt, de apátur nem zavaro
dott m eg, sőt előszám itá , mik egyháza kivánatai, m ellyeket 
a’ viszonosság alapján a’ háztól méltán követelhetnek, u. m. 
zsinatozás,külföldi alapi.ványaik használhatása,úgy m in ta ’ 
protestáns atyafiakra nézve szabad. Az egyházfők szabad vá
lasztása ,’s általán az egyháznak a’ nyomasztó pártfogás aló
li fölm entése.— Ezek mind igen igazságos kivánatok, de azt 
nem szeretjük, hogy a ’ k a t h o l i k a  e g y h á z  nevében  
kéretnek, midőn pedig egyedül a ’ c 1 er  u s számára értik az 
illetők. Tessék a’ papságnak —  m egnevezni igaz nevén a’ 
dolgot! —  vagy hát híveiktől se V3gyék ám aztán rósz né
ven, ha a’ gyám ság alól szabadulni vágyva protestansi sza
badságot követelnek vallási ügyekben,M éltányos, hogy be
folyása ne csupán a’ papságnak le g y e n : igy áll aztán a’ vi
szonosság. MaSzéchenyi a’közlekedés iránt nyújtott be egym i- 
niszterialis törvényjavaslatot, majd B e ö t h y  adá be m eg
bízó levelét Bihar köveiének választatva m eg. Az aggbajnok  
szűnni alig tudó éljenzéssel fogadtatott. Valamint W e s s e 
l é n y i  Miklós is, midőn ülésközben a’ nők karzatán m egje
lent. S z e n t k i r á l y i  a’ jelen  országgyűlésen alkotott tör— 
vényczikkelyek sorozatára nézve tőn javaslatot. B a l o g h  
Kornél pedig küldőji háláját fejezve ki az országgyűlés iránt, 
egyúttal követeié nevökben, hogy Metternich, Apponyi, Z se-  
dényi megbüntettessenek. Ez éljen rivalgásokkal fogadott kí
vánat keményen fölkarollatott, m iglen Deák Ferencz azon 
m egjegyzésére, miszerint minden politikai fogoly szabadon 
bocsáttatása iránt fölirlak— a’ kegyelm ezést ama bűnösökre 
is kiterjesztve lenni látván, fölhagylak a’ további sürgetéssel, 
jövőre azonban nem értvén a’ bünbocsánatot.

Békesm egye Nagybánya Kossuthnak hálát nyilatkoztat, 
amaz em lékiratában, imez polgárlevéllel. E ’ m egem léke
zés, méltánylás fölhivá a’ m egtiszteltet, hogy nyilatkozzék, 
— rövid köszöneté igen  m eghaló ’s elérzékenyilő volt.

E 1 kedves jelenetek után a’ g ö rö g  vallásuak iránti tör

vényjavaslatok kerültek szőnyegre. —  Abban, az áttérők kö
zül kié legyen a’ tem plom ?sokáig nem tudtak m egegyezni. E -  
gy ik, hogy a’ vallásban megmaradtoké le g y e n , m ásik , hogy  
a’ többség kártalanítás mellett magával vigye, —  akará: 
végre is a’ két vélem ény egy egészre öntetett, mint a’ tör
vényjavaslatból is látható. —

A’ kapcsolt részekbe küldendő táblai nyilatkozat fel
olvastatott, mellyben a’horvátok nem zetisége és m unicipali- 
tásabiztosittassék. —

Batthyányi fölhivá a’ táblát,nyilatkozzék, vájjon az úrbé
ri terhek m egszüntetéséről szóló törvény alatt értetnek é a’ 
szőlők is?N a,bezzeg történt expectoralio! keserű emlékében  
annak, hogy egy m ég a’ gom baszedésre is kiterjeszkedő tör
vényjavaslat elnökileg eltépetett, cum infam ia—  mint m e g -  
jeg y zék .—  Néhány kapott volna az alkalm on, hogy az a -  
dottból is m egm entsen valamit. Azonban nagy fájdalmára a’ 
tábla úgy vélekedett, hogy többé sem részletes törvényalko
tásnak nem látja szükségét: az előfordulható balmagyarázatok 
ellen van b íróság,ez az általányos törvény szerint is elitélheti 
a’ dolgokat. — Ezzel az ülésnek v ége  lö n ,—  de m ég orszá
gos ülésben is kihirdelletének az eddigi m egállapodások.—  
A’ népképviseleti törvényt a’ főrendek is elfogadták. Este ve
gyes ülés tartatott a’ felírások pecsétlése végett. —

Úgy hallám, hogy minislereink m ég az éjjel B écsb erán -  
dulnak fö l: mi v ég e tt?  h acsak  az olaszországi dolgok miatt 
pénzt és katonát nem kérnek ? ! . .  M agán-ludósitások nyomán 
Velencze ma lődözletel(,m ég pedig, ha igaz, angol seg ítség  
által. Pozsonyban a’ röpiratok egym ást érik,em lítést azonban 
Székely József barátomén kívül alig érdemelnek: többnyire ü -  
resnél is üresebbek. S z é k e l y é  azonban szól a’ centrálisa
im m ellett halárzollan és bátran.Hangjátszeretjük, bár e lvé
ben nem osztozunk.

Pozsony, april 6án. Majd az egész napot ü lésezéssel 
huzluk ki: mert közel lévén az országgyűlés v ég e , sietni kelle 
a’ tárgyakkal. Ezt többen m eggondolhatnák, kik szólnak, 
hogy szóljanak,pedig fölszólalásuk csak akadály. Az orsz.gyü- 
lés e ’ végóráiban mind jobban jobban m eggyőződik az em 
ber arról, hogy jelen elemekkel haladni nem lehet, a’ tábla
birói politika lekopni sehogy sem  akar.— Ma a’ közlekedési 
miniszter egy tervet nyújtott be teen d ő irő l, mellyek létesí
tésére fölhalalmaztatni kívánta az öszszes minisztériumot —  
hogy 10 millió erejei g pénzalapot terem tsen e lő .— No, nem  
kelle több, bizonyos emberek minden áron kiakarák tüntet
ni, hogy m ég a’ ünancziáhozis értenek, pedig dehogy érte
nek!— D e a k  Ferencz olly hatalmas beszédet mondott teen 
dőink felől, hogy a’ táblabirói ellenzéki viszketeg csak e lá -  
mult saját parányiságán.— A zth ivéaz  ember, hogy e’ beszéd  
után csak hallgatni fognak— az avatatlanok. V ilág kincséért 
sem! egyvalak i plane azt is d icsőségnek hiszi, ha úgy gondo
lom, azt hiszem, m egm ondom  hogyaníéle hoszszas fecsegést 
szegez Deák ellenében! 0  gyarlóság!— Egyébiránt ez ü gy -  
b en a ’ tábla milsem végezhetett. így  voltunk a’ szőlők iránti 
vitával i s : m ellyeket az úrbéri megszűnt haszonvételek közé 
nem akarnak érteni. H orvátország iránt az idecsatolt halár- 
zat ma hitelletett m eg. És Bunjik m ég e’ loyalis nyilatkozat 
olvasásakor is rég i gáncsoskodó „kapcsolt részek“  em leg e-  
téseléle nótáját hordogatá elő. —  Denique H orvátországot 
az isten sem  elégítheti ki.— A’ tisztujitás jövő országgyűlésig  
fölfüggesztetett. Ennél okosabb nem is történhetett a’ m e
gyében!— Ennyiből áll napi történetünk.

Pozsony, april 7én. V égre sok huzavonaulán nagy baj
jal megajánlák az öszszes minisztériumnak, hogy a’ közleke
dési osztály számára tiz milliónyi alapot kölcsön utján az or
szág biztosítása m ellett terem thessen elő.E ’som m ábólS millió 
vasutakra , 2 millió vizszabályozásra fog fordillatni.Az or
szág fővárosából hat vasútvonal sugárzik ki majd, főügyelem  
alá a’haza sym pathiájátbirópestüum ei esvén.— A’katholiku- 
sok is nyújtónak be egy petitiót, m ellyetim e idezártan közlünk. 
Deák javaslatára e ’petitio conferentiába vitetett. Házmán kül— 
dőjinekazon forró kívánságát adá elő, miszerint Buda Pesttel 
egyesítendő Budapest név alatt. Iránta az illető minisztérium  
megbízatást kapott. Pestv.köv. K á r  o 1 y i csodálkozott nagy 
csodálkozással, hogy ő a’dologról mitsem tudotUMi ezen nem 
csodálkoztunk.

Józsefnádor érdemeinek beczikkeztelése és István m eg
választása iránti lörv.javaslalok ma olvastattak föl. A’lovász- 
mesleri felszólításra magyarázó határzat hozatott aziránt,hogy 
az országgyűlési szállásokra nézve az év a’ rendes kalendá
rium, nem pedig a’ helybeli szokás nyomán szám ítandó.Ilié— 
sy János ésBalajthy Vendel jászkun követekül majelentkeztek 
a’ táblánál először.— A’ törvények élőbeszédét is felolvasta  
már Szentkirályi.— Deák indítványa következtében a ’ törvé
nyek öszszészedésére egy a’jegyzők’s néhány alsó táblai ta g 
ból á ló választvány neveztetett ki.— Az országgyűlés, hogy  
ő felsége vasárnap biztosan jöhessen m egerősítés végeit —  
holnap egész nap szakadatlanul tarlatik.István nádor kir.hely- 
tarló lévén, a’ minisztérium felszólítására, azon hivatalairól, 
mellyek miniszteri felügyelós alá esnek,lem ondott az időig,m ig  
ő fe lsége a’király körűnkben lakni nem fog . E ’szerinta’ pest

m egyei helyettes és jászkunkerületi főkapitány főispáni ra n g 
gal bírva a’ felső táblán ülés és szavazattal láttatnak el. Esti 
ülésben Kossuth is (B écsből viszszaérkezvén) m egjelen i,szo
kás szerint kitörő lelkesedéssel fogadtatván.M a d a r á s z kér
dést intézett a’ minisztériumhoz, hogy Francziaország iránt 
minő állást vőnek, mellyre K o s s u t h  nem hivatalosan ugyan 
de positive kijelenté , hogy a’ franczia köztársaság nemcsak 
Magyarország, de Ausztria részéről is m egism értetett, mert 
Francziaország követe le D u p e, ki inas és szobaleány nélkül 
republicanusi egyszerűségében második helyre felü lve,a’v a s-  
uton m egérkezett,— a’ bécsi udvar által elfogadtaték.— N é
hány pelilio viszszaadatott.— Uj cárgy többé fel nem vétetik.

Április 8dikán. Megint egy szép virágot tűzött az or
szággyűlés érdem ei koszorújába, midőn a’lánglelkü B e ö t h y  
indilványafolytán viszszapillantván a’ múltba, a’kegyeletszent 
érzetével áldozott azokért, kik e ’ hazában elsők emelék föl az 
átalakulás zászlaját, de kiknek szabadság és haza-szeretete  
bűnné bélyegeztetvén a’ szo lgaság  sötét em bereitől, —  hó
hérpallos volt jutalmok. Martinovics és társai —  voltak azok, 
kik 17 95ben  a’ vérpad áldozataivá lőnek. Hamvaik szégyen
földbe takarittatának el.—  A’ minisztérium mostanság m e g -  
bizatolt, hogy e’ szent hamvak a’ gyalázat földéből kiásatván, 
a’ nemzet m éltóságához képest koporsóba szedetvén érdem
lett szertartás közt illő helyretem ettessenek el.-—

A’ részekből Kraszna m egye rendei képviselője B a 
g ó  s s y Sándor ma foglalá el székét, érzékenyen tolmácsolván  
a’ három százados elszakadás fájdalmát ’s azon öröm et,m elly 
m o sta ’ viszszacsatoltatás pillanatában elözönlő kebleiket. Ki
jelenté egyúttal, ha Erdély uniója ma létre jő ,  holnap már 
ők viszszacsatoltatást kérnek,biztosíttatni kívánván hogy Er
dély eddigi tespedő karjaiba többé viszsza ne jussanak. —  
Majd a’ szerb nemzet küldöttsége fogadtatott el a’ tábla által, 
előadva kivánalaikat,mellyek némellyikét az országgyűlés már 
m egelőzve teljesité ,—  a’ többire nézve is jó reményt nyujta 
nekik Kossuth.— A’ küldöttség mindezekért hálás köszönetét 
nyilványilva, a’ szerb nemzet sorsát és életét,m ellyet ők a’ ha
záért minden pillanatban feláldozni készek, a’ tábla b ö lc se -  
ségreb izák . —  A’ küldöttség végtelen  éljenzés között, tap 
sokkal kísértetett jövete- és távoztakor egyiránt. A’ minisz
teri esküforma is m ahatároztatottm eg. Délután pedig a’ köz
lekedési teendők iránt törvényezikk viszszakerülvén a’ főren
dektől, persze bénítva,— újólag vitattatott: a’ rendek ragasz
kodván nézeteikhez két üzenetváltás után a’ törvényjavaslat 
csak ugyan épen fogadtatott el. —  Alig hogy bonczkés alá 
nem vétetett a’ felső tábla állása, mi a’ jövő országgyűlésen  
mulhatlanul m eg fog történni, ó  fels. ’s családja elfogadására  
nagyban előkészülnek, több városból u. m. Esztergám ,Nagy
szombat, Győr, a ’ fegyveres nem zetőrség feljött a’ pompa e
m elése végett. Isten önökkel. G o l u b  Vilmos.

KE. leirat E LSŐ  FERDINAND 'sat. F e n s .’sat. 
A’jelen közországgyülést Iegmagasb személyünkben kíván
ván berekeszteni, kedveltségedet ezennel értesítjük, hogy f. 
e. szentgyörgy hava 9kén délutáni órákban, fels. Hitvesünk
kel, kedves öcsénk fens.főhgF erencz Károly ’s ennekédes űa 
fens, főiig Ferencz József kíséretében , gőzhajón minden fé
nyes szertartás nélkül Pozsonyba m egérkezvén, az nap este az 
öszszes kk. és rr. nevében teendő tisztelkedést legkegy. elfo
gadni ’s más nap maga idején meghatározandó órában a’ 
primási palotában egybegyülendő kk. és rr. jelenlétében, a’ 
szokott szertartás mellett, a’ jelen  országgyűlés tanácskozá
siból eredetit.czikkeket kir. jóváhagyásunkkal legkegy. m eg
erősíteni fogjuk ’sat.

Törvényjavaslat az i. 836: 21. tcz. foganatosítá
sáról. Ő fels. az 1 8 3 6 :  2 1 .  tcz. azonnali végrehajtását ná
dor kir. helytartó ő fens, közbenjárására kegyelm esen elren
d elvén , ennek következtében határoztalik : l .  § . Kraszna, 
Középszolnok és Zaránd várm egyék , Kővár vidéke és Zilah 
városa, a’ jelen törvénynek azon törvényhatóságokbani ki
hirdetése napjától minden tekinletbenMagyarország elválhat— 
lan egészítő részeit képezik. ’S ennek következtében 2 .S .A ’ 
nevezett hatóságoknak az erdélyi korm ányszék, kincstár ’s 
főtörvényszék iránti minden fü g g ése’s minden viszonyai v é g 
kép megszüntetvén azok a’ m agyar felelős minisztérium ’s 
magyar lőtörvényszékek hatósága alá helyeztetnek. 3. § . A* 
viszszacsatolási viszonyok részleteinek ezen alapon törvény, 
igazság ’s m éltányosság szerinti ideiglenes szabályozása a’ 
jövő törvényhozásnak végelhatározás végett teendő jelentés  
kötelessége m ellett,— a’ minisztériumra bizatik ; mellynek 
hatósága a ’ viszszacsatolt részekre nézve a ’ jelen törvény  
kir.szentesilésével azonnal é le tb e lé p .— 4. § . A’ m iniszté
rium a’ jelen  törvény haladéktalan végrehajtásához szüksé
ges intézkedésekre felhatalmaztatik.

Törvényjavaslat Magyarország és Erdély egye
sítéséről. (Újabb javaslat.) A’ m agyar koronához tartozó 
Erdélynek Magyarországgal egy kormányzás alatti teljes e -  
gyesülését, nem zetegység és jogazon osság  tökéletes jogala
pon követelvén, a’ kéttestvérhon érdekeinek a’ közelebb tar
tandó országgyűlésem  képviseltetését pedig a’jelenkor ese 
ményei sürgetőleg igényelvén: ezek sikeresitésére határoz-



tátik: l .§ .  Az erdélyi múlt országgyűlésre megbíva volt kir. 
hivatalosok a’ magyarországi főrendi táblán illéssel és sza
vazattal ruliáztatnak féléidé nem értvén a’ kir. kormányszék, 
kir. ítélőtábla tagjait és katonai egyebeket. —  2. §. Erdélyt 
—  a’ viszszakapcsolt részeket ide nem értve —  a' legköze
lebb közös hongyülésen 6 9 szavazat illeti.—  3. §. Ezen sza
vazatok a’ törvényhatóságok között következőleg osztat
nak fe l:—  a’ kilencz magyar, öt székely és tizenegy szász 
megyét,székeket és vidékeket, valamint Kolozsvár, Maros- 
Vásárhely és Fejérvár szabad kir. városokat kétkét,öszszesen 
56  szavazat, a’ többi képviseleti jogot gyakorló várost —  
számszerint i3at, egyenként egyegy szavazat illeti. — 4. § .  
A’ felelős minisztérium kötelességévé téletik, hogy minden ki
telhető törvényes eszközt felhasználva magát úgy az e’ végett 
a’ múlt erdélyi országgyűlésen kinevezett bizottsággal, mint 
szinte az Erdélyben hovahamarább öszszegyülendő ország- 
gyűléssel értekezésbe legye; mindeneseire pedig az egye
sülés teljes végbehajtására szükséges lépéseket tegye m eg, 
mint szinte e’ tárgyban kimerítő törvényjavaslatokat terjesz- 
szen a’ legközelebb hongyülés ebbe, vezérelvül mondatván ki, 
miszerint: 5. §. Magyarhon Erdély mindazon külön törvé
nyeit és szabadságit,mellyek a’ melleit, hogy a’ teljes egyesü
lést nem akadályozzák,a’nemzeti szabadságnak és jogegyen
lőségnek kedvezők, elfogadni ’s fentartani kész. —  6. §. A1 
fenebbi rendelkezés mind a’ kir. hivatalosokra, mind a’ kép
viselőkre nézve csak a’ közelebb magyar hongyülésre terjed, 
azontúl az erdélyi érdekek képviseltetésének elrendezése a- 
zon egyesült törvényhozás feladata leend. (Elfogadtatott.)

Törvényjavasla t a felelős m iniszterségnek d  k ö z 
lekedési tá rg ya k  irántiteendőjirö l. Az i836ki 2 5 ik és 
1840: 40. t.ozikkekben a’vasutak és csatornák engedélye
zéséről szóló rendeletek jövőre nézve ezennel eltöröltetvén , 
a’ törvényhozás további intézkedéséig ideiglen köv.halároz- 
tatnak: l .  §. Felhalalmaztatik a’ felelős miniszterség,hogy a’ 
készülőben levő vasutak’s megkezdett vizszabályozásoknak, 
ha és a’ mennyire azok a’ közkereskedést előmozdítják, le
hető folytatásához ’s befejezéséhez segédkezeket nyújtson, ’s 
a’ közállomány befolyását ezekre nézve biztosítsa.— 2.§. A’ 
még meg nem kezdett vaspályavona'okon egyes társulatok 
által netalán telt felmérési’s előmunkálati költségek kárpót
lása iránt a’ felelős miniszterség— fentarlván azokra a’ köz- 
állományépdkezési jogát— lépjen egyezkedésre ’sterjeszsze 
helybenhagyás végeit a’ közelebb törvényhozás ebbe.— 3.§. 
A’ minisztérium felhatalmaztatik: hogy Budapestből, mint a’ 
haza szivéből a’ határszélekig irányzandó 6 uj vaspályavonal 
előleges műtani megvizsgálás után, ’s különösen országos 
szempontból ügyelmezve a’heiyi körülményekre is, tervezzen 
’s ha lehetséges ezen irányokban a’ munkáttettleg is,idővesz
tés nélkül, megkezdesse. —  4. §. E’ czélokra felhalalmaztatik 
az öszszes minisztérium, egész 10 millió forintig alapot al
kotni, melly az ország által biztosittatik ’s mellyből 8 millió ft 
erejeig vasutakra, 2 millió ftigpedig vizszabályozásra a’szük- 
séghez képest pénzöszszegek fordittathalnak.— 5. §. A’ható- 
ságokban még most fenálló közmunkáknak törvényszerinti 
alkalmazására a’miniszterségügyel fel,mellynek lisztéhez tar- 
tozandik a’ létező utak, hidak ’s más közlekedési eszközökfen- 
tartásáról is, az illető hatóságokkal egyetértve, ideiglen in
tézkedni.— 6.§. A’ vizek szabályozására eddig kijelölt pénz
alap fölhasználására a’ felelős magyar minisztérium ezennel 
továbbra is utasiüatik.

T ö rvén y ja va sla t d  nádori m éltósághoz kötött hi
vatalokról. Cs.kir.főiig István nádor, mintő felségének az 
országból lávollétébeni teljhatalmú kir.helytartója,személyé
nek sérthellensége ’s helytartóilag gyakorlott legfelsőbb jo
gai mellett a’ felelős minisztériumnak törvény értelmében a- 
lárendell hivatalokat nem viselhetvén, ő cs. kir. főhgsége úgy 
Pest Pilis és Solttörv. egyesült megyék örökös főispánsága, 
mint a’jász-kunok grófsága gyakorlatáról, őfelségének o r- ' 
szágbóli távolléte idejére lemond ’s ennek következtében e- | 
zenidőre rendeltetik:— 1.§. Pest, Pilis és Solt törv. egye- ! 
sült vármegyék főispánságát ezen hivatalnak helytartója vi
seli, ki is a’ többi főispánságra nézve törvényesített kineve- 
zési viszonyba helyeztetik, ’s hivatala a’ többi főispánsággal ' 
egyenlő rangra emeltetvén, neki az országgyűlésen a’ fő
rendi táblánál ülési és szavazati joga leend.— 2.§. A’ jász
kun kerületek nádori főkapitánysága főispáni rangra ’s ha
tóságra emeltetik ’s ezen kerületekre nézve ő fens, a’ nádor 
kir. helytartó, törvényes jogait, az illető felelős minisztérium ; 
utján gyakorlandja.— 3. §. A’jászkun kerületek által a’ ná
dornak űzetni szokott tiszteletdij, eddigi állapotában tovább 
is fentartatik.

P e s t ,  april 9kén.
Az ellenzéki kör tagjainak reggeli 1 1 órára közgyűlés 

volt hirdetve. A’ terem tömve lön ellenzéki tagokkal, mi é- 
pen nem valami különös, miután napjainkban az egész or
szág ellenzéki, mig majd valami bécsi szél nem kezd lenge
dezni.— RÖ c k István, a’ kör jegyzője tévé az indítványt jól 
kidolgozott beszédben, mellyben hazánk elnyomott múltjá
ból a’ sokkal vigasztalóbb jelenre térvénát, rajzoláa’ köte-

j lességeket, mik minden hazafinak becsületbeli teendőiként 
; állanak. Indítványa abban öszpontosult, hogy mivel rendes 

katonáink az ország akarata ’s beléegyezésenélkül az olasz 
és lengyel nemzetek földén csatáznak ezek szabadsága ellen, 
szólittatnék fel a’ minisztérium ezen nemzelellenies eljárás 
megszüntetésére ’s egyszersmind proclamatio bocsáttatnék 
a’ hazához, mellyben katonaságunk elcénti használása bűnnek 
bélyegeztetvén azok viszszahivatása mondatnék ki olly mó
don,  hogy azon magyar katoná, ki e’ felszólítás után is a’ 
magyar nemzettől a’ haza és szabadság védelmére kapott 
fegyverét más testvér népek szabadsága ellen forgatja,meg
szűnik lenni a’ hazának fia ,’s mint illyena’ nemzet kebléből 
száműzetik. Ilasonlag egy proclamatióban jelentetnék az o- 
lasz nemzetnek, melly bennünket testvériségre szólított, mi
ként nem a’ mi akaratunk ’s bejegyezésünk folytán harczol- 
nak ellenük katonáink’s hogy viszszahivatásuk iránt megté- 
tetvék a’ nemzet részéről a’ legerélyesb lépések. Ugyane
zen eljárás lenne alkalmazandó a’ lengyel tartományok irá
nyában is. Szónok megéljeneztetett.

Az indítványhoz sokan szóltak, meleg szavakkal pár
tolva ’s függelékekkel megtoldva azt; midőn a’ szónokok so
rában elnök F é n y e s  Elek a’ lengyel küldötteket ’s Nyíregy
háza küldötteit mutatá be. Szűnni nem akaró taps és éljenzé
sekkel üdvözöltetónek az elsők, kik sajátszerü öltözető^ ’s fö- 
vegeikben az asztalra emelteiének és szónokuk az elhalár- 
zottság komoly hangján elmondá: mikép az annyi vész és för
getegektől hányatott Lengyelország sorsa most is a’ régi 
szomorú helyzetben nyög, daczára annak , hogy a’ félvilág 
szabadsága hajnalán örvend.—-Mart. I4kén I. Ferdinánd 
ausztriai császár az egész birodalom számára kihirdeté a’saj- 
tószabadságol’s e’ rendeletGallicziába is meghozatott, de 
kihirdetését a’ régi politikának silány iskolájából kikerült 
kormányemberek még mindeddig késleltetik; sőt a’ kerületi 
kapitányságokban nyilványos hajtogatások vitelnek véghez a’ 
parasztságnak a’ földesurak elleni lázitására. Galliczia,melly 
nemcsak saját, de az egész világ szabadsága mellett har- 
czolt, mai s undok elnyomatás terhe alatt sinylik.— A’ len
gyelek tehát— törvényes úton maradni akarván —  petiliót 
szerkesztőnek, mellynek p o n t j a i b a  foglalók az ország 
több kivánatit. E’petitio átnyujtását szónok és társai vállalák 
magukra, ’s a’ trón zsámolyához jővén, meg nem állhaták, 
hogy a’ szomszéd magyar testvéreket virágzó szép városuk
ban, mint magán-utazók íolne keressék ’s ne üdvözöljék. Ók 
most a’ királyhoz menendnek, kérni ő felségét a’ népszava 
meghallgalására,mit,haa’jófejdelemmeghallgatand, ’s Len
gyelországot nyűgei alól fölmentendí, egy lengyel sem leend, 
ki benne második szabaditóját ne tisztelné; de ha kérésük hi
degen utasittatnék viszsza, akkor az üldözött lengyel nemzet 
számitand a’ magyarok rokonszenvére.— E’ szerény, de ko
molyjelentés a’lelkesedéslegkitörőbb helyesléssel fogadtatott.

!S a’kör nevébenmellyegyikfocusaaz ország intelligens 
erejének,válaszoltatok mikép Magyarország testvérileg érez 
lengyel szomszédai iránt, sorsukban osztozik, elnyomatásukat 
a’ politikai bűnök egyik leghalálosbikának nézi,’s ezért min
dent elkövelend részéről, hogy ez iszonyú igaztalanság ne 
háborítsa továbbra is e’század szabad szellemét:ők készek is , 
és fognak is harczolm lengyel testvéreik szabadságáéi t , ’s 
ezt annyira óhajtják, hogy habár a’ magyar koronának a’ szer
ződési jogok értelmében Gallícziához egyenes jusa van is, 
ettől ezen ország függetlensége és szabadsága érdekében el
állnak, mert akarják, hogy erős és független szomszédjok le
gyen, ki az éjszaki óriás ellen ne csak fen tudja magát tarta
ni, hanem fékezhesse is azt. Magyarország akarja a’lengyelek 
föltétien szabadságát, ’s azt fegyverével is megszerezni ajánl
kozik. —

Majd Nyíregyháza közönsége küldöttei szóltak ’s köztük 
a’ lelkes Benczúr Miklós,ki városának 24ezer lakóji nevükben 
hozá még a’forradalomhozi csatlakozás nyilatkozatát’s meg- 
éljeneztetelt. Ezután szónok kibocsátkozott a’ pragmatica 
sanctióra, mint mellynek ereje szerint a’ magyar nemzet kö
telezve van a’ birodalom integritását fentartani,’s ha ennek 
egyik v. másik része elvesztéssel fenyegettetnék, fegyveres e- 
rővel is védelmére menni. E’ szerződést azonban szónok je 
lenleg már kötelezőnek nem ismeri, mert a’pragmatica sanc- 
tiót az uralkodó családdal csak egy kaszt köté, de a’ népnek 
abba semmi befolyása, semmi hozzászólása nemvolt; a’ mig 
tehát a’ kaszt bitorláaz ország és nemzet nevet, e’ szerződés 
reánézve igenis állott; de ma, midőn a’ nép lépett az előbbi
nek helyére,érvénytelensége ennek irányában kétségenkivüli, 
ennélfogva minden szerződvényszegés nélkül viszszahihatjuk 
katonáinkat az olasz és lengyel tartományokból, sőt harczol- 
hatunk szabadságuk mellett is.

E’kijelentés rectiíicatiojaul még az is megemlittetett,mi
ként a’ p r a g m a t i c a  s a n c t i o  megállapításakor Lom
bardia és Galliczia még nem is tartozott a’ monarchia keb
lébe, mert ez csak a’ későbbi idők eseményinek eredvé- 
nye.— Mint gomba eső után— támadtak a’ szónokok a’ kis te
rületi kerek asztalon,’s mindegyik egyegy újabb aggodalom
mal lepé m ega’ közönséget; legháboritóbb az volt,misze-

rinta’ rendes katonaság— nem tudni,kinek meghagytából,to
borzásokat tétet ’s minthogy gépeket szerezni a’ mai szaba
dok közt nehéz,tehát a’ nemzetőrség közé állással ámítják az 
ujonczokat ’s ekép biztatván a’ szerencsétleneket, egy kél pírt 
lélekdij mellett Olaszországba hurczolják mészárolni és mé
szároltaim. —  Méltó indignatiót támasztott a’ jelentés,melly 
személyek megnevezésével tényleg is bebizonyittatott. ez el
len intézkedni szükség, valamint egyúttal ismétlóleg és sür
getve jelentetett ki az is, hogy fegyver nagyobb mennyiség
ben adassék; hisz inkább nyakunkon már az ellenség, mint 
nem, ’s mivel a’ hadi igazgatóság vonakodik fegyvereket ad
ni, ebből könnyen azt következtethetni, hogy moszkánakakar 
bennünket átadni. Szüksége tűnvén ki egy mielőbbi népgyü- 
léslartásnak,küldöttség neveztetett ki a’központi választvány- 
hoz e’ gyűlésnek ma öt órára leendő kihirdetése iránt. Vala
mint szüksége annak is, hogy Olaszország, Lengyelország és 
Frankfurtba küldöttség jelenjék meg körünkből, melly az il
lető nemzeteket rokonszenvünkról biztosítsa.

Délután 5 órakor a’ népgyülésre mentünk ’s daczára a’ 
szilajkodó tavaszi szélnek az egész tér telve volt em berrel.—  
Rottenbiller válaszlványunk egyik erélyes elnöke ’s Vasváry 
nyilá meg a’ beszélgetéseket, figyelmeztetvén a’ polgárságot 
németül és Vasv á r i Pál magyarul, miként a’ szin nemieszi 
az embert’s ha valaki szíve fölibe vörös rózsát tűz, ’s kalap
ján a’ szél vörös pántlikát lenget, azért még nem vérengző , 
miként múlt hét folytán e’ miatt némellyek meglámadtalának, 
’s általa zavart sőt vérengzést idézhettek elé épen azok, kik 
magukat a’ békés forradalom embereinek vallák. —  A' szin
—  ismételve mondjuk —  nem vérengző cselekvényt, hanem 
eszméket jelent, miknek lélesiléseértaz ész és kitartás fegy
vereivel lehet és kell küzdeni. A’ kebel érzelmei teszik az em- 
berl’s ha ez becsületes’s ha ez őszintén ver a’ haza jólléte es 
szabadságáért, ott a ’ szin, bárminő legyen, csak jel, melly az 
isméretlen társakat is egymáshoz vezeti. A’ választvány figye
lembe vevén az ifjúság kivánatit,egy itt felolvasott proclama
tióban a’ vörös szin viselhetését az azt kívánóknak épen úgy 
m egengedi, mint szinte nem tilthatja meg a’ hármas szint 
azoktól, kik azt föltűzék. -— Tisztelet tehát és kímélet a’ vörös 
szin irán t, mert tettleges megtámadóji ellen a’ választvány 
leend eljárni kénytelen. Azután megjelentek a’ lengyel kül
döttek ’s a’ népnek viharos éljenzései által fogadtattak. A’fon 
érintettek itt ismételteiének, ’s a’ nép helybenhagyása által 
szentesittetének,’s azért terjedelmesbben azokra viszszatérni 
nem akarunk. Este fáklyászene által tisztelteték meg a’ len
gyel küldöttség, miután a’ holnapi kora indulás miatta’ tisz
teletökre különben rendezendett lakomát el nem fogadhaták.

Tegnap estve N y á r y  és R o t t e n b i l l e r  választvá- 
nyi elnökök tisztelteiének meg fáklyászenével a’polgárság egy 
része által.

Keddre varjuk fens.nádorunkat,minisztereinket’sa ’ kö
veteket. Nagyszerű készületek tételnek ünnepélyes elfogadá
sukra; háromszori kivilágításról beszélnek; elég lesz egy is,
—  nem mintha többet nem érdemelnének, de mivel nagy a’ 
pénzszükség és önállóságra jutván, jövendőnk miatt sokban 
zarándoki egyszerűségre szükség magunkat elszánni, ölven 
nő magyar öltözetben ugyanennyi kardos fiatal hátőrség mel
lett a’ Dunaparton fogadandjaő fenségét, ’s a’ minisztereket.
—  Zászlók mindenfelé készíttetnek.

Rebesgetik, miként palotája készennem léte mialt fens, 
nádorunk e’ nyarat Pozsonyban töltené; ’s innét igazgatná 
az országot. —  A’ király Bécsben, a’ nádor Pozsonyban, a’ 
miniszterek egy része Pesten, más része Budán, a’ harmadik 
tánKolozsvárott’s a’negyedik épen Mantuában;igy aztán majd 
csak megyünk valamire egység dolgában.

Királyi Pál, nemzetőr.
J á s z b e ré n y  april. 4. Ma tartatott a’ jászkunok első 

népgyülése roppant számú népküldöttek által, kik tegn. dél
után csapatonkintjöttének e’ helyre.Különösen a’ nagy ku
noknak lovas nemzetőrség vezérlete alatti bejövetelük szive- 
melő látvány volt. Ma reggeli 9 órakor szabad ég alatt a’ nép 
házának udvarán gyűltek öszsze a’küldöltek ’s nagy számú né
pe a’ szabad három kerületnek. Alkapitány vezeté a’ tiszti 
kart, éljenzések közt foglalva4heIyet, rövid beszéddel m eg- 
nyitá elnök a’ gyűlést,elmondotta a’hon átalakulását’s a’ füg
getlen magyar minisztériumot. Ennek rendiben közös aka
rattal üdvözlő felirat határoztatolt gr.Battyhyányi Lajos nem
zeti felelős miniszter-elnökhöz,kijelentvén a’ kerületek, hogy 
azuj kormányt mindenben pártolandják. Ezután kitört a’ ke- 
serültségszózata’s egy szívvel lélekkel kinyilalkoztalák, hogy 
Szluha Imrét utálják, mint a’ szabadságnak ellenségét, a’ vé
lemények szabad nyilatkozatának hóhérját ’s míg ő meglesz 
főkapitányi székében, addig a’ kedélyek ingerülve maradnak, 
és felelősséget nem vállalnak a’belbékeért és rendért. Egyen- 
kinl tartozván nyilatkozni, a’ tömérdek népből, sőt a’ tisztek 
közt is még egy semtalállalolt, ki Szluhát megtartani kíván
ta volna. Egybe olvada tehát az óhajtás tőle szabadulni’s Ist
ván főhg sürgöny által felkéretett, hogy a’ nép forrő óhajtása 
és békefentartás végeit is a’ gyomorból megutált em bertrög- 

: tön mozdítsa, vagy mozdittassa el. íratott nyomban a’ k. sze-



mélynöknek is, hogy sem ó, sem collegája Kenéz Mihály a ’
kerületeketbecsületesen és híven egy óráig sem képviselvén, 
ezen bizalomvesztett két követ közül Szluha Imre utasit tas- 
sék el onnan, a ’ másik p ed ig  rö g tö n  viszszahivatolt.És a’nép, 
mellynek ez osztatlan akaratja, nyomban választáshoz fogo tt ,  
és egy szívvel szájjal megválasztotta IllésyJános kunkapitányt 
és Balajthy Vendel táb lab iró t  minden utasítás nélkül, ösmerve 
különben is mindkettőnek jellemét és hazaüui szilárdságukat,  
m eghagya tva nekik, hogy haladék nélkül menjenek Pozsonyba 
és jelentsék ki, hogy a ’ jászkun nép ama volt két köveinek 
szavazatát m agáévá  nem teszi ’s őket viszszahivta. A’ pákái 
dolgok vizsgálatára, hogy a ’ főkapitány Szluha Im rete tte i vi
lág o sság ra  jöjjenek, nyomban küldöttség neveztetett ki, mert 
m ár annyira ment Szluha Imrének g azd á lk o d ása , hogy csak 
hajdújának is 10 tehene hízott a ’ kerületek szénáján egyszer
re .  H olnapra halasztatott a ’ nemzetőrség  tökéletesebb alakí
tása iránti tanácskozás, mellynek eredvényét megirandjuk. 
ö röm m el irjuk:hogy a ’jászkun nép ezen első örömét,miszerint 
szabadságát századok lefolyta után most kezdi élvezni, oko
san tudta mérsékelni,  örvendett a ’nép,de k ic sap o n g ásra ,ren 
dellenségre nem vetemült. Erő van tebenned jászkun nép ! 
fejtsd ki okosan, ezt várja  a’ hon, számot tartva reád .

K Ü L F Ö L D .
B é c s ,  april  2. Az uj sajtótörvények elleni felirat követ

k ez tében ,  mit egyetemi több tudós és könyvárus tegnap  este 
Pillersdorf belügyminiszternek beadott, az utóbbitól a’ sa j -  
tótörvénybeniváltoztatás azonnal m e g ig é r te te t t .E ’ m i a t t a ’ 
lázongás ma csilapodott.Tegnap esteKübeck pénzügyminisz
ter itt legalább általányos sajnálkozásra hivatalát letette.Utól- 
só mive volt az arany és ezüst kivitelének megtiltása külföldre. 
R égen  kellettvolna !

T r i  e s t b ő l  martius végén ezt Írják: A’ velenczei 
újság mart.  2 8 ró l  ismét uj rendeletet közöl: a ’ gymnasiumi 
és lyceumi tanítóknak ajánltatik az olasz történetek e lőszere
tetteli tanítása, különösen a ’ velenczeirevonatkozólag .— P o 
litikai véleménymiatt az egyetemből eltávolított tanulók visz- 
szahivatnak, a ’ ree to r  magniücus helyett 5 tagból álló tanács 
rendeltetik, melly az ideiglen kormánynak egy hónap alatt az 
iskolai ügyek átalakítása iránt véleményt adjon. A’ p ro fesso -  
rok egészen olasz szellemben oktassanak,a’tanulók ped ig  r e n 
deltetésűknek b á to rság g a l ,  renddel,  tudom ányossággal ’s e -  
gyetértéssel feleljenek meg.A ’velenczei respublica  színe zöld, 
fejér és vörös. Velenczében tiz osztály nemzetőrség  6  század
ból 1 0 0  főt számítva egybe, állittatik föl. Minden po lg á r  2 0 ik

évétől 4 0 ig  beírathatja magát. A’ katona kap kenyeret és 
szá l lá s t , ’s ha díjtalan nem szolgálhat, egy olasz lí rát ben a ’ 
városban naponkint ’s városon kívül fél lírát. A’ szolgálatidő 
egy évre határoztatott. Hason minőségben  rendez te te t la ’h a -  
di tengerészet is. Matrózok, tüzérek és katonák egy észt.re 
vétetnek föl. A’ kereskedelmi kam ra tagjaiból egy elnököt ’s 
alelnököt választ és közvetlen kapcsolatban áll az ideiglenes 
politikai tanácscsal. —  Valósul azon hir, hogy Majlandban i -  
deiglenes kormány alakult. Lloyd’i gőzös Mahmudie, melly 
csapatokat szállított Polába, ’s midőn az ottani kikötőbe tért,  
csupa gyanúból meglődöztelett. Néhány tiszt és több egyed 
a ’ hajón megsebesittetett ,  m aga a ’ hajó is olly rósz karba  ju 
tott, hogy viszsza nem térhet .  A’ bécsi lapban magántudósitás 
következtében közlőit ama hir h o g y : ,, egy őrhajó elszökött,  
a ’ másik pedig  a ’ pénztárral akart útnak indulni, hanem még 
idejen feltartóztatott“  egészen alaptalan. Mindkét őrhajó még 
a ’ kikötőben horgonyoz; a ’ hajóparancsnokok, kivilágosod
ván, hogy csakugyan szándékuk volt elutazni, befogattak; e -  
zenkivül még két had ibr igg  horgonyoz it t,mellynek személy
zetétől és tisztjeitől nem tarthatni.

A ’ velenczeiideigl. kormány ismét több rendbeli p a -  / 
rancsot bocsáto tt ki, mellyek közül e ’köv. közöljük: „Avesani 
Guido po lg á r  ottani követnek választatott. A’ volt cs. k. ve len-  
czei kormányszék poli tikaiídeigl. kormánynyá alakul, és ez ,  
m in ta ’ többi fenállótörvényszék ideigl. eddigi minőségökben 
fenmarad. A’ személyadó az egyesült velenczei tartományok
ban megszűnik. Az ideigl. kormány tagjai következők: Ma- 
n inD . elnök éskülügy, Tomaseo N. cu ltusés  oktatás, Castelli 
J. igazság, Camerata F. pénz, S o le ra  F. had, Paulucci A.ten 
gerész, PaleocapaP. bel és építés,PincherleL . kereskedésügy 
T o ffoli (kézm űves) tárcza nélkül. Valamint a ’ hadseregnek , 
úgy a ’ fegyvertári munkásoknak is ajándék adatik, a ’ meste
reknek es fölügyelőknek 2 , a ’ többinek egyegy tallér.

Ir isbruckból(Tirol)mart. 2 9 . eztirják:Azausztriai-olasz 
tartományok so rsa  ogy látszik el van döntve; Radeczky Maj- 
landból viszszavonul V eronába, mellynek falai közt d’Aspre 
tábornok  hadi testület öszszeszedetik. Mind a ’ két táb o r  vesz
teség  után m ég 6 0  ezer főnyi. Mantuai várparancsnok  vonako
dott azt átadni, azonban fegyverszünetet kötött, mig Majland- 
ból uj hírek érkeznek.

B é c s ,  mart. 2 8 .  Olaszország különböző vidékeiről 
több futár érkezett az ausztriai s e r e g  győzelmével az olasz 
lázadók ellen.Majland meghódolt,  és Radetzky táb ornokáná l  
követelt hadi adót ( 1 2  millió l í rá t)  lefizette. Comot Zsigmond 
főherczeg ismét elfoglalta; Schneider ezredest a ’ főherczeg-

oldalánál egy golyó halálosan megsebesité. A’ piemonti ön
kéntesek is szélverettek. VVratislaw és Wallmond tábornokok 
is győzelemmel villák, olly annyira hogy itt az olasz fo rrada
lom bevégezeltnek tekintethetik. Néhány nap előtt Velencze 
és Udineből több ausztriai hivatalnok jött  ide. Mazzuchelli t á 
bornok is mint futár híreket hozott a ’ hadi kormánynak, azon
ban bebizonyult későbben, hogy csak a ’ börzspeculansok által 
terjesztett hírek voltak— mik nem valósultak. Rómában több 
ezer példányban 21  kén reggel megjelent egy nyomtatvány, 
mellyben a ’ közönséggel tudatik, hogy Bécs a ’ lázongók ke
zében v a n , a ’ császár elfogva és Metternichnek sikerült a’ 
megszökés ’s v égre  hogy sz. I s t v á n  tornyáról háromszinü 
zászló lobog. Ez a ’ rómaiakat leirhatlanmozgásbahozta .Nagy 
töm egben tó d u l ta ’ nép az ausztriai követ lakához, több mint 
száz tagból álló választollság oda erővel betört, ’s az ausztriai 
czimer levételét kívánta ’s az olasz háromszinü lobogó kitü- 
zetését,  mit ő halárzollan megtagadott .  Midőn a ’kün várako
zó nép töm eg ezt megtudta, mind a ’ m elletthogy ott állott egy 
szakasz katonaság ,m aga fogott a ’ romboláshoz ésa ’palota két 
oldalárólazausztriai cz im ert leszagga t ta .E ’ közbena’ k öve ta ’ 
)uirinalba segédeimért küldött,és a ’ megérkezett tisztviselők 
lehezen állíthatták a ’ rendet viszsza. Az ausztriai követ eztnép- 
ogsértésnek tekinti ’s a ’ szerint intézkedik. Gróf Lülzowhoz 
csatlakoztak e ’ tekintetben a ’ porosz, orosz ’s többnyire min
den követ. Hir szerint későbben kisült, hogy a ’ lombardiak ösz
tönzés ire ’s közbejárulta által tör tént e’ sérelem. Churból, 
mart. 2 7 .  Több öszszevágótudósítás nyomán R adeczkytábor-  
nok m ég nincs fogva, noha személye átadójának 1 0 0  ezer 
írát ígértek. Egy csapattal Cremán keresztül Manluába és 
Veronába ment. Seregében  sok holt és sebesitelt van. Vala
mint az előtt az ausztriaiak a ’ bezárt városba  érkezett levele
ket és pénzt lefoglalták, úgy most az olaszok 3 0 0  ezer lírá t 
kerítettek kezökbe mit Bécsből a ’ hadsereg  szám ára küldetett. 
— Például, hogy függetlenségük mellett milly lelkesedéssel 
vannak az olaszok, említik a ’ lapok, hogy Loccoban bizonyos 
MartellaLucia lö m á s  nővel fölfegyverkezve csatarendbe állt, 
hogy velük Majlandba mehessen. A’ horváltoktól tuszul ( k e -  
zesül)Bergam oban viszszatartóztatott po lgárok  Frizzonit és 
egy ö reg  p a p o t 4 8  óra hoszszig szüntelen agyonlövésse lfe- 
nyegettek.— T u r  i n ,m ar t .2 5 . Este az il R isorgim ento  jelenti 
hogy Károly Albert király Turinból elutazott a ’ Lombardiába 
vonulandó se reg  élére állott személyesen, melly 4 0  ezer em
b er t  számlál. Hirszerint Novaránál több ausztriai katona a ’ 
sardiniai határ t átlépvén m agát a ’ piemontiak d iscreliojára 
hízta. —

44ik szám.
(M ajók járása.

é r t e s í t ő . 1848.

P e s  t r  ó l

Pe s t r ő l

B é c s b e  n ap o n k in t ,  Győrrel
Indulás óra:

Z i m o n y b a  minden k edden ,  
„  minden 

O r s o v á r a  minden 
„  az oláh 
,,  minden

kapcso la tban .

reggeli 7 óra.
lefelé E sz é k e n , fölfelé Titelen át. 

pénteken lefelé T ite len , fölfelé Eszéken át. 
v a s á r n a p , Galacz és Konstantinápolylyal kapcsolatban 
részen.
c sü tö r tö k ö n , Galacz és Konstantinápolylyal k ap cso -  

,, » „  latban a ’ török részen.
„  O d e s s á b a  april  9 és 2 3d ikán  az ugyanezen napokon O rsovába induló
,,  „  gőzössel.

Indulásóra: reggeli 6 óra.
S z o l n o k b ó l  S z e g e d r e  minden kedden és pénteken reg g e l  
S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden vasárnap és szerdán reg g e l .  Pesten april 

í jén  1 8 4 8 .  A z első cs. kir. szab. D im agözhajózási társaságfőügynöksége. 2 )

V a s-s  z á l l i t á s .
A’ bácsi k. k. Ferenczcsatorna és a kincs

tári uradalmak szükségére folyó esztree’ követ
kezővasfajok kivántatnak:

A’ F e r e n c z  c s a t o r n á h o z :  
Rácsvas (Gittereisen) 1 rudas 2 mázsa 2A, 

Ve, %  Vio, */i4, 10/ u  58 mázsa ;
kapocsvas (Schlieszeisen) %  mázsa 2 4 , 

% ,  Yp , 20 m á z s a ;
gömbölyüvas kovácsolva (Rundeisen im

Gesenkgeschmiedet) L* 
y . o , 1 Ve, XY% 44 m ázsa :

mázsa y í , 3/e, 7 o, 6/s ,

hoszszuszálvas (Stegreifeisen) rendesen 
kovácsolva 2"  széles 1 1 '"  vastag 6 m ázsa ;

2 "  széles 7 " '  vastag 1 2 mázsa;
11 % 2"  széles 1 1 '"  vastag 6 m ázsa ; 
l ‘°| 12"  széles 9 ' " vastag 12 mázsa;

öszszesen 36 m á z s a ; 
kerékvas (Radreifeisen) 4/ 2 m. 6/ 3 ősz. 5 mázsa; 

ásó 12 d a r a b ;
drót (Stukatur-drath) 14 font; 
harapófogó nagyobb rendű 2 d a ra b ; 
fejsze (Bandhacke) 2 d arab ; 
balta (Handhacke) 2 darab; 
köszörükő 90  —  100 fontig 2 d a rab ;

„ „ 4 5 —50 fontig 1 darab.
A’ k i n c s t á r i  u r a d a l m a k  s z á m á r a :

y 50o font, 4/ i  oo font, 6/ 352 font,8/ 4 ,352 font 12/27i3 
font; öszszesen 9,687 fo n t ;

kapocsvas (Schlieszeisen) p o f o n t ,  Ynoi 
font, V 3433 font, 7/ 53o2 font ősz. 10489 font;

kerékvas(Schieneneisen)2/6 oo font, V 212 
font, 12/ jőo font, ősz. 962 font föltételeztetik/

1 )  hogy ezen vasfajak coalitioi, murányi 
vagy pedig pécsi gyárakból eredjenek.

2 )  Hogy folyó eszti május hóban Monostor- 
szegre a’ Ferenczcsatornához szállíttassanak; a -  
zon esetre, ha ez meg nem történhetnék, a’ vál
lalkozók az ajánlatokban nyilványosan tegyék ki 
a’ határidőt, mikor lennének képesek az egész 
vasmennyiséget az emlitett helyre szállítani.

3 )  Az egész mennyiségnek ára  az elvitel 
után legfeljebb hat nap lefolyta alatt, kifizettetni 
fog. 4 )  Az írásbeli bepecsételt ajánlatok ezen 
fölirattal: „N. Nnek vasszállilási ajánlat-4 a’ leg
feljebb folyó eszti april hó 15ik(tizenötödik)nap- 
jáig  délelőtti lOórára a’ zombori Ferencz-csa- 
tornai igazgatósághoz benyujtassanak.

5 )  A’ vállalkozók vagy személyesen vagy 
törvényesen felhatalmazott biztosai által a’ ki
tűzött április 30ra 10 percenti bánatpénzzel el
látva,az emlitett csatornáik igazgatóságnál a’vé-  
gül jelenjenek meg, hogy a’szállitás tekintetében 
a’ kevesebbet kérővel azonnal szerződés köttet—

83,240,138 ft 26 kr.

f  A z ausztriai nemzeti bank átlapold 1848 
mart. 28kán.

Ac t i v  á k.
készpénz -  -  -
5 — 95 nap alatt lejáró 
papirosok -  -  -
lelett zálogok olly elő
legezésekért , mellyek 
legföljebb 90 nap alatt 
viszszafizetendők -  -  
hypothecás statusad. -  
biztosított kölcsön Ma
gyarország részére -

1— 3

kr.

53,155,185 ft 34V4 kr. banktőke G00 pftnyi 
50,< 21 részvény által

Pa s s i v  á k.
Forgásban levő bankj. 198,390,665 ft — 
a’ folyó számadások

saldója -  -  -  -  2,106,450 ft 303 4 kr.

12,213,600 ft —  
81,185,234 ft 2 3 1

kr. 
4 kr.

2 ,077,586 ft 7 kr. 

230,871,74 5 ft 303/ 4 kr.

H i r d e t v é n y .
Gróf Széchenyi István országos közlekedé

si miniszter őnm lga nevében, ’s meghagyásából 
a’tiszavölgyi érdekeltekkel hivatalosan követke
ző rendeletek tu d a tandók :

1 )  a ’múlt évi October hó 28ik napján To
kaj városban kihirdetett nádori bírósági Ítélet 
által f. évi april hó 15re Miskolcz városba a’ ná
dori bíróság folytatólagos eljárására kitűzött ha
táridő, valamint a’ központi választványnak u- 
gyanott, és akkori megjelenése, további rendel
kezésig elhalasztatik.

2 )  Az egyes osztályokban érdekeltek által 
ez  i d ő i g  befizetett öszvegek, a’befizetésttel
jesített érdekelteknek mindenesetre betudandó^ 
lévén, ezutánra a’fizetések beszedése a ’törvény- 
hozás és kormány további rendelkezéséig fel- 
függesztetik.

‘ Ezen rendeleteket közlekedési miniszter c

Á r v e r é s i  h i r d e t  v é n y .

A’ nmlgu magyar kir. udv. kincstár kegyei 
jóváhagyásából folyó észt. april 26kánTarczalor 
a’ k. tiszttartói laknál tartandó nyilványos árve-

T a n s z é k r e  p á l y á z a t - h i r d e t é s .
Ő cs. ’s apóst, kir Felsége kegyelmesen meg

hagyni méltóztatott: hogy a ’ pozsonyi főtanodá
ban a’ természeti jogtan Kolbay Mátyás által a 
bányajogtan további megtartása mellett, adas
sák oln: az állnrinlnmlan és map-var köziofftan

a ’ keletkezéskor befizetve 30,372,600 ft — kr.

730^871,745~(f—"kr.
Minthogy azon hir terjesztetett el a’ közön

ség között, hogy a’ bankigazgatás uj részvénye
ket, a ’ már eddigi 51),621 felül, akar kibocsáta
ni, ezennel kinyilatkoztatni érzi kötelességének, 
hogy ezen rendszabályt sohasem akarta, de an
nak életbeléptetésére hatalma sincs. — Bécs , 
april l j é n l 848. L e d e r  e r  Károly báró ’s bank- 
kormányzó, Li e b e n b  e rgL ipó tbank igazga tó .

nm. jelen körülményekhez képest szükségesek
nek látva azon erős reménnyel körözteti: misze
rint az egyes osztályokban eddigelő is olly szép 
eredvénnyel megkezdett, ’s folytatott munkála
tok jelen rendeletéi által fenakadást szenvedni 
nemcsak nem fognak, sőt miután a’ jelen nyo
masztó körülmények között a ’birtokosak, a’fize
tések teljesítése terhétől egyelőre megmentet
nek, ez országos vállalatban a ’ lehető legkedve
zőbb siker és eredvények előidézésére,’s a’mun
kálatok erélyes folytatására a’ tiszavölgyi haza
fiak öszszesített erővel, ’s részvéttel közremun
kálni polgári ’s hazafiui kötelességüknek isme
rendik, ’s őt ezen általa kezdettől min'dig olly e r-  
nyedetlen buzgósággal kisért vállalatában to
vábbra is gyámolitandják.— Kelt Pesten 1848ik 
évi april hó 3kán. Gróf S z é c h e n y i  I s t v á n  
közlekedési miniszter őnm lga rendeletéből D é -
c s e y  L a j o s ,  a’ tiszavölgyi társulat közép
ponti jegyzője. 1— 3

rés alkalmával lS47ik évi tokaji uradalmi te rm é
sű 113 hordó közönséges, és 2  hordó 4 putto- 
nos máslás b o r ,  készpénz -  lefizetés mellett el 
fog adatni.

Kelt Miskolczon, február hó 4én 1848.1 -3

székére pedig pályázat hirdettessék. Miről az il
letők azzal értesittetnek: hogy az említett tan
székre,a’ magyar királyi tudományegyetem jo g 
kara előtt tartandó pályázás h a tá rnap ja , folyó 
észt. October 5kére tűzetett ki. Pesten mart.28án 
1848. Szoblahói Pálma Elek, egyetemi tanács 
jegyző. 1— 3Rácsvas (Gittereisen) 1 rudas 1310 font, hessék.Zomborban, február hó 26án 1848.2— 3

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y .  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r  o l y i  betűivel, uri-utcza 4 5 3 . szám.
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FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Pesti események april J2én; 
Országgyűlési legújabb megállapodások, t.czikk a’ megyei választások a’ 
vallás községi választások, Fiume és Buccari kerületek iránt, ’s határozat 
a’ kapcsolt részek, miniszteri esküforma’s úrbéri tartozványok megszün
tetése iránt; april 2kai kerületi ülések vitatkozási.)]

Kü l f ö l d .  (Olasz és Poroszország.)
Ér t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.

P e s t ,  april l2kén.
Az országgyűlés tegnap, miként alábbi pozsonyi tu

dósításunkból látható, fels. királyunk által személyesen zára
tott be. A’ miniszterek megerősittetvék. Minden törvény jó
váhagyatott. —

Ma tehát törvényhozóink szétoszlanak; utolsó tényező- 
j ia ’ nyolezszáz esztendős kasztrendszernek.— Mikéntfogad- 
j&k őket küldőik és nem küldőik, megjósolni nem akarjuk; an
nyit mégsem hallgathatunk el, hogy ha az incompetens ál
lás kinyilatkoztatása után azonnal szétmennek,hagyva a’ mi
nisztereknek felelősség melletti kötetlen kezet, több rokon- 
szenv, nagyobb népszerűség ’s ingatlanabb bizalom nyilat- 
kozandék irántok.— A’ hozott 31 törvény, mellynek hármát 
oda nem értve— csak ideiglenes; jóval okszerűbb leendett 
ezek iránt csak kormánytag rendelkezni. A’sajtótörvény min- 
denmódositásmellettsem tisztulhatottkí szigor-bűzéből,mit az 
avatatlan vagy a’ tulságig elfogult láblabirói politika mázolt 
reá. Bécs minisztériuma épen nem mondható nemzetinek, de 
azért sajtótörvényei loyalitásban túl tesznek a’ miénken.

Mindamellett az 184 7  ki országgyűlés magasztos em
lékpont hisztériánkban. A’tekintetes rendek mintillyenek men
tek Pozsonyba novemberben, hogy mint polgártársak térje
nek viszsza aprilben. Azaz: a’ parancsoló idő akará azt, hogy 
a’ rendek egy ünnepélyes gyűlésben eltemettetvén, sírjaik 
dombján a’ népélet tartson feltámadási ünnepet.

Mentsen isten, hogy országunk arisztocratiájától meg
tagadnék az érdemet, mit nyolezszázados életükkel kiküzdöt- 
tenek. A’ nemesség,bármi korhadt institutiók ’s önző elkor- 
látozásokkal is —  fentartá a’ hazát, megmenté a’ nemzetisé
get ’s elsajátithatlannak bizonyitá a’ nemzetiség eredeti jel
lemét. Sokszor nyúlt véres fegyverhez a’ haza védelme mel
lett külső ellenség ’s a’ benső zsarnokság ellen.

Sikere e’ fölkeléseknek mai szempontból semmi sem 
volt ugyan, de az akkoriak szerint annyi, mennyi egymagát 
a’ néptől elkülönített kaszt érdekeinek simogatására elégsé
gesnek mutatkozott.A’ magyar rendek, miként a’ világ min
den rendei, a’ néppel csak szolgailag tudtak dolgoztatni, ’s 
habár ennek vére piroslott is a’ kiváltságleveleken letöröl— 
hetlen pecsétként, érdekei azért hatezer esztendőn át szóba 
alig hozathattak.

Mi meghajlunk a’ szeplőtlen honszeretet lángjától lel
kesített Hunyadyak, Zrínyiek és Rákóczyak előtt, ók koruk
ban olly szükséges egyediségeik voltaké’ hazának,miként nél
külözhetnek a’ mai Európának a’ francziák. E’ szent emlé
kezetű ősök megmenték hazánkat részint az ellenség puszti- 
tásitól, részint a’ zsarnokság rabigájától. De nagylelkűségük 
az akkori század előítéletei miatt nem terjedhetett oda, hogy 
alattvalóikat egyszersmind saját görnyesztő igájok alól fel
szabadították volna. Ók tehát híres lovagok voltak ugyan, 
’s nemes hazafiak, ám de nem polgárok.

Illy szelleműnek találjuk országgyűlésinket is,hol inkább 
a’ királyi előjogok és nemesi kiváltságok fölötti allegatiókat 
olvashatunk, mint törvényt, melly az emberjogok szempontjá
ból indulva ki a’ közhaza érdekére ezélzott volna.

József császár volt első, ki a’ nemzet név alatt nem né
hány arisztocralát, hanem a’ milliókat akarta értetni, de ma
gasztos terve a’ rendi politika paizsán megtört ’s intézkedé
sei holt tetemével együtt temettetének el.

A’ végzet igazságos! A’ mai világnak többé nem kivált
ságos nemesre, hanem munkás és kitürő polgárra lévén szük
sége az idő hatalmas szózatával p e r e a t o t  kiáltotta’ kasz
tokra’s holt tetemükkel együtt temeté el ősi, egyoldalú intéz
kedéseiket is.—

Igen! az idő, és nem más az, melly a* tekintetes rende
ket számüzé a’ civilisált világból ’s helyükre polgárokat ülte
tett, kik a’ minő mértékben élvezik a’ hazától nyert jogaikat, 
azon mértékben viselik annak terheit is. Ezt a’ nemesség nem 
tévé, azért buknia kellett. Vagy inkább az idő szüléazt, hogy 
ezentúl minden polgárát e’hazának magáéhoz hasonló joggal 
és nemességgel ajándékozta meg a’ nemesség. Egyébiránt 
legyen a’ nemesség meggyőződve,hogy múltja felé a’nép nem

minden pietás nélkül néz, és a’ hisztoria az egykori aristok- 
ratia bűnét a’ mostaninak loyalis tetteivel takarandja el. Ezt 
megteszi a’ nép, meg a’ történet, ha a’ nemesség —  en
gedve az idők parancsszavának,— teljes erejével az egygyé- 
olvadáshoz lá t,’s kit eddig szolgájának nézett,azt mint honfi
társát, barátját magához ölelendi. Ez biztosíthat számára éle
tet, egyéb semmi.

Miklós minden orosz egyedüli uralkodója czárja alatt 
valójihoz egy proclamatiót bocsátott mint katonai, polgári és 
vallási tekintetben fő.E’proclamatióban hivatkozik az istenre, 
ki az igaz ügyet mindig pártolja.

Ha ő felségének a’ czárnak igaza van, mit teljesen hi
szünk, akkor neki az első öszszeütközésnél meg kell buknia; 
mert hiszen vitán fölüli igazság ma már a’ többség akaratának 
törvényessége.

Pétervár meszsze fekszik Párizstól hogy ezen ukáz olly 
sötét színben mutatja az oltani nézeteket. A’ szabadság szere- 
tete, a’ független miniszterség melletti küzdelem csak szán
dékos gonoszság által mondathatik őrültség ’s más illyfélé- 
nek. Persze hogy kényelmesb dolog kancsukát forgatni, mint 
ütlegeit tűrni, de szívni a’ nép zsírját a’nélkül, hogy hizlalnók 
azt; ez eddig így ment, ’s a’ világmozgalmak Nagy Péter po- 
litikájátjelenleg homlokegyenest támadák meg , pedig olly 
óriási erővel, hogy csupa szelére is megrázkodott az egész 
Pétervár;’s csupán e’ rendkívüli impetus magyarázhatja meg 
az ukázt,—  melly a’ bukás tudata miatti megütközésnek első 
symptomájaként mutatkozik.

Nagy Péter utóda hiszi, hogy ma is, mint ez előtt száz 
évvel, minden szláv egyszersmind skláv is, ’s hogy e’ szerint 
neki csak harczi kürtöt kell fuvatnia,’s már 60 millió katonája 
lesz. A’következés meg fogja mutatni,hogy csalódott. A’ szláv 
is, mint akármellyik más emberű inkább uralkodik saját sze
mélyében, ha lehet, mint másnak szolgáljon; inkább szerez 
és dolgozik magának, mint ollyannak, kinek úgyis többje van, 
’s ki csak elnyomására hat.

A’ szláv nép megértette az idő szózatát, ’s 60 millióval 
egy zsarnok család kedvéért nem maradhat a’ civilisatio so- 
rompjain kívül; mert ez esetben számára feltámadás csak a’ 
végítélet napján leend.

A’ lengyelek lelkes bajnoki a’ világszabadságnak;nem- 
zeti életük előteremtéséhez már megkezdők a’ nagy munkát, 
ezt a’ szlávok, de a’ magyarok sem nézhetik zsebbe dugott 
kezekkel. A’ péterváriak sejteni kezdik a’ sympathiát ’s azért 
a’ porosz'és aldunai széleket megrakák kozák ésbaskir hadak
kal,missionáriusai pedig kieszközlék,hcgy a’török csordák a’ 
védtelen határszéleket támadják meg, raboljanak, öljenek és 
gyil koljanak.Eként a’magyar zavarban leend’s könnyen vé
gez amaz felőle. —

Ez a’ mi állapotunk. Ellenszegülnünk kell; de kato
naságunk Olaszországban harczol a’népek élete ellen a’nem- 
zetcompromissiójára; más része nyakán ül lengyel testvé
rinknek; tehát egy kézre dolgoznak ellenségünkkel.— Nem
zetőrségünk alakul ugyan, de ki sem gondol folfegyverzeíé- 
séről, sem puska, sem por, sem golyó. 1526ban illy hely
zetben lepett bennünk Szolimán ’s a’mohácsi téren lakoltunk.

Az országgyűlés eloszlott. A’minisztérium tán intézke
dett hadi erőnkről; tán nem. —  Ha igen , akkor az aldunai 
’sk á r p á t i  h a t  á r s z é l e k e n  is á l l  it  t a s s é k  fel egy 
egy t á b o r ,  mert a’ háború elkerülhetlen. Hanem intézke
dett, úgy minden habozásnélkül jelentse ki képtelenségét,mi
szerint a’ bécsi hatalommal nem bir ’s a’hadügyek rendbeho
zását a’ haza védelmét bízza azokra, kik megtudák szerezni 
a’ szabadságot. És ez esetben annyival leszünk kedvezőbb 
helyzetben,hogy legalább tudjuk hányadán vagyunk,migmost 
merünk is tenni valamit, nem is, nehogy a’ miniszteri teen
dőkbe ütközzünk ’s felelősségüket nehezítsük.

őszinteség korunk cselekvésinek jelleme, e’ nélkül se— 
tétség lepi utunkat,’s gödörbe hajtatunk.

Királyi Pál, nemzetőr.
Országgyűlési legújabb megállapodások. 
Törvényczikk a megyei választásokról. A’megy ék

ben a’ legközelebb országgyűlésen teendő intézkedésig tiszt
újító-székek tartatni nem fognak: hanem ha akár a’ hivatal
nokok soraiban történhető hijány pótlásának,akár a’ (t) tör
vény eseteiben uj hivatalnokok választásának szüksége forog
na fen, a’ hijányt pótolni ’s illetőleg az ujonan alkotandó hi
vatalokat betölteni ideiglen és helyettesítésként a’ (t) törvény 
szerint alakítandó középponti választvány a1 főispánnal egyet
é r tő ig  fogja.

Törvényczikk a vallás dolgában. 1. § .A z  un itaria

vallás törvényes bevettvallásnak nyilványittatik.— 2.§.E’ha- 
zában törvényesen bevett minden vallásfelekezetre nézve,kü
lönbség nélkül, tökéletes egyenlőség és viszonosság állapit- 
latik meg.— 3.§ . Minden vallásfelekezet egyházi és iskolai 
szükségei közállodalmi költségek által födöztessenek ’s ez elv 
részletes alkalmazásával a’ minisztérium az illető hitfelekeze- 
tek meghallgatásamelletla’közelebb törv.hozás'elibe kimerí
tő törvényjavaslatotfog előterjeszteni.— 4 .§ .A ’ bevett val
lásfelekezetek iskoláiba járhalás,valláskülönbség nélkül,min
denkinek kölcsönösen megengedtetik.— 5.§. A’minisztérium 
rendelkezni fog, hogy a’ bevett vallásokat követő katonák sa
ját vallásu tábori lelkészekkel láttassanak el.— 6.§.Az 1844: 
3ík t.czikknek rendelete a’ görög n. e. vallásuakra is kiter
jesztetik.— 7.§. Ha valamelly község görögszertartásu lako
sainak bár nagyobb része fogja jövendőben hitvallását meg
változtatni, illy esetben a’ községi egyház az előbbi valláson 
hátramaradt lakosok birtokában hagyandó; mennyiben tehát 
a’ legújabb időkben is hasonló esetek volnának közigazgatási 
tárgyalás alatt,azok a’ fenebbi elvek szerintiesznek elintézen- 
dők; de ezen törvény elveinél fogvajelen állapotot viszszaha- 
tólag foglalások által háboritni meg nem engedtetik, ’s azért 
a’ melly egyházak iránt f. e. január első napjáig vagy kérdés 
nem támasztatott, vagy közhatósági elintézés jött közbe,azok 
kérdés alá többé nem vétethetnek.— 8. §. A’gör.n.egyösül- 
teknek vallásbeli és iskolai ügyeik iránti intézkedési joga is az 
álladalom felügyelése mellett ezennel biztosíttatván,e’czólból 
a’ magyar felelős minisztérium lehető legrövidebb idő alatt, 
mindenesetre pedig a’ legközelebb tartandó országgyűlés e- 
lőlt, egybehivandjaaz öszszes felekezet által választandó egy
házi gyülekezetei (congressust) mellynek tagjai addigis, mig 
annak szerkezete törvény által rendeztetnifog, ez úttal, a’ kü
lönböző nyelvű népségre való tekintettel,olly arányban válasz
tandók, hogy az egyházi osztályból 25, a’világiból 75, ’s e - 
zekközé a ’határőrvidékről 25 követ küldessék.

Törvényczikk á  községi választásokra nézve. l . § .  
A’ szab. kir. városokról ideiglen rendelkezői, törvényczikk, 
mennyiben a’ választásokról, választókról és képviselőkről 
szól, a’ szepesi XYI városra és azon községekre is kiterjesz
tetik, mellyek első bírósági hatósággal ellátott rendezett ta
nácscsal vagy már bírnak, vagy ezek után fognak a’ megyék 
meghallgatása mellett a ’ minisztérium javaslatára Ó Felsége, 
illetőleg a’ kir. helytartó által felruháztatni.— 2. A’ rendezett 
első bírósági hatóságu községek igazgatási állása, a’ tör
vény további rendeléséig, jelen állapotában megtartatik. —
3. §. Az első bírósági hatóságu rendezett tanácscsal el nem 
látott községekben, az elöljárók választása iránt, ideiglen a’ 
megyék fognak intézkedni.

Törvényczikk Fiume és Buccari szabad tenger-  
kereskedési kerületekről, l . §. A’ két kerület külön két 
törvényhatóságot képez; mint illyenek törvényhatósági bel— 
dolgaikat egymástól függetlenül intézik; az ország többi tör
vényhatóságival, valamint kormányával és főtörvényszékei
vel közvetlenül leveleznek ’s mint más törvényhatóságok, 
beldolgaikra nézve a’ törvény határai között felsőbb felügye- 
lés alatt szabályokat alkotnak.— 2. §. A’ kerületek törvény- 
hatósága alá büntető, rendőri és magányjogi tekintetben,alá 
vannak vetve minden a’ kerületek határin belül létező e- 
gyedek és javak különbség nélkül, kivéve a’ szolgálatban ál
ló katonákat, azonban csak szorosan vett személyes ’s bűnvá
di keresetekre és szolgálati vétségeikre nézve , továbbá a’ 
váltó, kereskedési és tengerügyelői, tanácsbirósági illetősé
géhez tartozó ügyeket és személyeket.— 3. §. Mind Fiume 
mind Buccari kerületben törvényhatósági főtisztviselő az al- 
kapitány, ki egyszersmind rendes elnöke a’ közgyűlésnek és 
kapitánysági törvényszéknek. Az alkapitány akadályozása e- 
setében helyette a’ kapitánysági törvényszék legidősb tagja 
elnököl. Mindenik kerületnek külön alkapitánya van, kit ő 
fels. nevez.— 4. §.A’ szóbeli bíróságot illetőleg az 1836:20 . 
és 1 8 4 0 :1 1. törvények e’ kerületekre is kiterjesztetnek. A’ 
közgyűlés által választandó két kerületi biró és törvényszéki 
főjegyző fogják szóbeli perekben a’ bírói széket együtt ké
pezni.—  A’ p a t r í c i u s o k r ó l .  5. §. A’ jelenleg létező 
patrícius családok czímeiket megtartják; az eddig kinevezett 
patrícius tanácsnokok a’ közgyűlésben a’ képviselőkkel e- 
gyüttrészt vesznek, és általában minden képviselői joggal 
bírnak; jövőben mindazáltal patrícius tanácsnokot nevezni 
nem lehet.— A’ v á l a s z t ó k r ó l .  6. §. A’ két kerületben 
választók: a’ községnek mindazon tagjai, kik a’ szab. kir. vá- 
rosokrul szólót, törvényben a’ hasonló népességű szab. kir. 
városokra nézve megállapított képességgel bírnak, továbbá 
a’ patrícius tanácsnokok, bár szükséges értéki képességgel
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nem bírnak is, végre a’ hajóskapitányok és hajós írnokok.—
7. §. A’ választási jogot senkitől, ki a’ 6ik§ban említett érté— 
ki képességgel bír, megtagadni vagy elvenni semmi szin a- 
latt nem lehet.— 8.§. A’ 6ik §ban említett választók a’ ke
rületi bírákat és képviselőket fogják választani, a’ kerületi 
tisztújító székeken.— 9. §. A’választási jogot gyakorolni csak 
személyesen lehet.— A’ t e n g e  r mel l  éki  f ő k o r m á n y 
z ó r ó l .  10. §. A’ tengermelléki főkormányzó, m inta’ két 
kerület közös kapitánya, elnöke a’ kerületekben a’ tisztújító 
székek és követválasztási gyűléseknek; elnöke továbbá a’ 
helybeli királyi kormányszéknek és a’ kerületeknek, mint tö r
vényhatóságoknak közvetlen közigazgatásán kívül, minden 
egyéb hivatalos köre épségben megtartatik. —  A’ k é p v i 
s e l e t r ő l .  11. §. A’ képviselők a’patricius tanácsnokokkal 
és tisztviselőkkel együtt a’ kerületi közgyűlésekben tanács
kozó és határozó szavazattal bírnak, de különválva gyűlést 
nem tarthatnak.— 12. §. Az alatt, míg a’ törvény máskép 
rendelkezendik, képviselőkül a’ kerület bármelly letelepedett 
lakosai megválaszthatók.— 13. §. A’ képviselők száma an
nyi leend, mennyi a’ szab. kir.városokrul szóló (t.) törvény
ben, a’ hasonló népességű kír. városokra nézve, megállapit- 
tatott.— A’ v á l a s z t á s o k r ó l .  14. §. A’ képviselők kije
lölés nélkül választatnak.— 15. §. A’kerületi bírák a’ kijelö- 
lendők közül választatnak.—  16. §. Minden választás titkos 
szavazás által történik.— A’ v á l a s z t á s o k  m e g t a r t á 
s á r ó l .  17. §. A’ jelen törvény kihirdetése után, a’ tenger
melléki kormányzó eddigi szokott alakban, mindenik kerü
letben külön tartandó közgyűlést hirdet, mellyben intézkedé
sek tétetnek a’ választók öszszeirására, és a’ választás helye 
és ideje körül. 18. §. Ugyan e’ gyűlésben tétetik intézkedés 
a’ képviselők választása iránt is, e’ tekintetben különösen a’ 
szavazatok Öszszeszedése és a’ választóknak kerületekrei fel
osztása iránt. 19. §. A’ választás napján szinte közgyüléstar- 
tatik, mellyben az eddigi kerületi bírák hivatalaikról lemond
ván, a’gyűlés tagjai által, a’ választók közül, legalább tiz 
tagból alakítandó bizottság választatik a’ kijelelés feletti in
tézkedésre.— 20. §. A’ kijelelés a’ kijelelő választvány és a’ 
Kormányzó által szótöbbséggel állapittatik m eg.—  21. §. 
Az alatt, míg a’ törvény máskép rendelkezendik , e’ törvény 
szerint csak a’ kerületi bírák, illetőleg képviselők választat
nak, és három évről három évreujittatnak; a’ képviselők he
lyei csak uj választás által, a’ rendes időszaki választásokkor 
töltethetnek b e ; ellenben ha a’ tisztviselők soraiban üresség 
időközben támad,illy tisztviselők helyett a’közgyülés által aján- 
landók közül ideiglen a’ tengermelléki kormányzó, mint a’ 
két kerület főkapitánya, helyettesit.—

22.§.Az igazgatósági bírák a’ közigazgatás külön sza
kaira külön választatnak.— 23.§.A’kerületi bírák megválasz
tása után a’ képviselők választatnak meg. A’ t a n á c s -  éa 
kö z gyűl é s e  kr  ő 1. 24.§.Á tanács és közgyűlés hatóság ’s 
az alatt, mig a’ törvény a’ közigazgatás mikénti elrendezése i- 
ránt részletesen intézkedik, jelen állapotában megtartatik.—  
25. S.Mind a’ közgyűlés mind a’ tanács ülései nyilványosak. 
—  26. §. Az ülésekben a’ hallgatóságnak a’ tanácskozásokat 
megháboritani nem szabad. A’ csendet fentartani az elnök 
kötelessége és az ülésben különösen e’ czélból a’ tanács által 
választandó csendtisztek vezérlése alatta’ nemzeti őrsereg ü- 
gyel.— 27.S.A’ közgyűlés elnöke az alkapitány, akadályozá
sa esetében a’ kapitánysági törvényszék legidősbb tagja; 
tagjai a’ tisztviselők, patrícius tanácsnokok és képviselők, 
személy szerinti egyenlő szavazattal.— 28. §. Közgyűlés tar- 
tatik minden hónapban legalább egyszer,lehet ezenkívül több
ször is, valamennyiszer a’ közgyűlés előre megrendeli, vagy 
a’ tanács ’s illetőleg alkapitány sürgető körülmények miatt, 
szükségesnek tartja.— 29.S.A’ katonaállitástól ezen kerüle
tek, kikötői minőségeknél fogva a’ tengeri kereskedés és ha
józás felvirágzása tekintetéből, felmentetnek, és e’ részbeni 
kiváltságos szabadságaik törvényleg megerősittetnek.

Felírás d  kirá lyilag  megerősítendő törvények el
lenjegyzése iram. Fels.’sat.A’ f. hó mart. 3 lén kelt kegy. 
kir. leirata által fels. egy független felelős magyar miniszté
rium alakításában kegy. ’s akép egyezvén meg: hogy azon te
endők is, mellyek eddig a’ magyar udvari kanczellária köré
hez tartoztak, a’ minisztériumra ruháztassanak. Ezen kegy. k. 
leirat folytában jobbágyi hódolattal kérjük felségedet: raól- 
tóztassék kegy. elrendelni, hogy már a’ jelen országgyűlésen 
királyilag megerősítendő törvények ellenjegyzése isa’minisz- 
ter-elnök által történjék. Kik egyébiránt’sat april 6án.

Szám os kath.világiés egyházi rendűnek kérelem - 
levele az orsz.egy begyült rdekhez. A’ törvényesen kimon
dott ’s általunk is üdvözlőit lelkiisméret-szabadság’s vallá
sok közti egyenlőség tekintetéből, de a’ kath. egyház biztosí
tásául is kivánjuk:hogy 1) valamint minden bevett vallás egy
házának kormány-irányábani viszonyai egyedül törvény által 
vannak meghatározlafva: úgy a’ kath. egyháznak polgári ha
talom irányábani viszonya is a’ szabadság’s vallásos függet
lenség alapján hasonlóan törvény által rendezlessék’s minden 
ellenkező gyakorlat ’s rendelet megszüntessék. 3)A’ törvény 
által sehol sem tillott, sőt az 1559:41 , ’s több törvény által

engedélyezett zsinatok ’s egyházi gyülekezetek szabad tar
tása ne akadályoztassák. 3) Az egyéb vallásfelekezetüek ne
velési ügyeire nézve is fönálló felsőbb felügyelés melletta’ka- 
tholikusoknak saját iskoláik alapítása, czélszerü elrendezése 
’s igazgatása iránti joguk biztosittassék. 4) Miként az evan- 
gelicusok ’s n. e. görögök egyházi ’s iskolai alapitványaikat 
önmaguk függetlenül kezelik: úgy a’ kath. közalapítványokat 
ide értvén azokat is, mellyek eddig a’ k. helyt.tanács alatt ál
lottak,Kivéve a’ m. kir. egyetemet egy csupán egyházi’s világi 
katholikusokból álló bizottság kezelje.Ezek törvény általi biz
tosiitatását úgy a’ lelkiisméret szabadságának érdeke ’s a’ 
vallások közti egyenlőség méltánylása, mint a’ kath. egyház 
szabadságának biztositása’s igyaz azt képező számos hívnek 
megnyugtatása egyiránt igényelvén, ebbeli kérelmünket tel
jes bizodalommal az országos rdek figyelmébe ’s pártfogá
sába ajánljuk. Pozsonyban, szentgyörgyhó 6ik napján, 1848.

Határozata kapcsolt részek iránt. Az ország az 
1 8 4 8 .észt. martius3ikén kelt, örök időkre nevezetes kir. 
leirat által megnyerte a’ sanctio pragmatica alapján azon ön
álló kormányzást,mellyre ős alkotványánál és törvényénélfog- 
va jogosítva volt. A’ törvényhozás kimondotta, hogy a’ teher 
egyenlő; megszüntette az urbért; kárpótlást szavazott azok
nak, kik az úrbéri javadalmak megszüntetése által értékeik
ben csorbát szenvedtek, és ezen kárpótlás alapjaul kijelelte 
a’ magyar kincstári javakat. Önálló kormány, egyenlő teher, 
szabad fold, kárpótlás az úrbéri javadalmakért,a’ magyar ko
rona alatt egyesült nemzetek javára. Mindazon institutiók, 
mellyeket a’ jog- ésteher-egyenlőség megkíván, teljesen ki 
fognak fejtetni; az alap, melly a’jelen országgyűlésen letéte
tett, elég erős és tágas egy épület fölvételére, mellynek ótal- 
mas falai között elférjen az egész nemzetés annak minden tag
jai; ezen épületet megrakni a’ jövő idők feladata; de hogy e- 
zen épület fenállhasson, egyetértés szükséges. A’magyar ko
rona alatt különböző nemzetek együttvéve a’ munkások az ál- 
ladalom nagy épületén. A’ szabad alkotvány, a’ köztehervise
lés, az urbér megszüntetése, kárpótlás az úrbéri javadalmak
ért mellyek mindazon egy törvényhozásból sugárzanak ki és 
azon institutiók, mellyek ezekből folynak, a’ magyar korona 
alatt egyesült népekre nézve egyiránt üdvösek csak úgy le
hetnek, ha minden népek, mellyeket a’ magyar korona egye
sít, ezen egy törvényhozás hatalmát, és a’ magyar koronát, 
melly a’ magyar közálladalom egységét képviseli, egyenlőn 
tisztelni fogják. Mind a’ szabad alkotványban, mint a’ terhek 
egyenlőségében, mind az urbér megszüntetésében, mind a- 
zon kárpótlás iránt,mellyet az álladalom az úrbéri javadalmak
ért, nyújt, minden a’magyar koronához tartozó népek egyet
értenek és ez érdekben olvadnak Öszsze; azon egy, mi iránt 
egyet nem értenek, azon egy érdek, mellyben öszszeolvadni 
vonakodnak, az, mi eddig is, közös törvény, közös haza, és 
közös korona mellett Magyar és Horvátország lakosai között 
különbözést okozott: a’ nyelv és nemzetiség. Értsük egymást 
a’ nemzetiségre nézve is ’s legyünk egyek egy hazában, 
egy törvényben és egy szabadságban. A’história,mellynek lap
jai harczban békében közösek, legyen jövőre is könyve a’ 
testvéri szeretet bizonyságinak a’ magyar és horvát nemzet 
között,mint hajdana’ Zrínyiek, a’ Frangepánokidejében volt; 
ne engedjük, hogy a’ kaján irigység és gonoszak fondorko- 
dásai alaptalan féltékenység lappangó tüzénél dúló lángot 
gyújtsanak, melly mind a’ két hazát örökre megemésztheti. 
Járjuk le együtt és karöltve a’sors végzetét; egyetértve erő
sek leszünk; egymás erejével egyetértve boldog lesz a’ két 
nemzet egymás kölcsönös boldogitása által. A’ törvényhozás 
ünnepélyesen kijelenti, hogy azon kapcsot, melly által Hor
vátország és Magyarország egyesülve vannak, nem abban 
keresi, hogy a’ horvát honpolgárok nyelve a’ helyhatósági 
közigazgatás köréből száműzetvén,helyette a’ magyar állittas- 
sék. Kijelenté, hogy valamint eddig czélja soha nem volt Hor
vátország lakosainak nemzetiségét és nyelvét elolvasztani,úgy 
ezen nemzetiséget és nyelvet, mint a’ horvát honfiak eltulaj- 
donithallan sajátját, most is tiszteli ’s épségben meghagyni o- 
hajtja. A’ kapocs, melly Magyarországota’ részekkel egyesít
se: közös szabadság, közös törvényhozás, közös főkormány, 
közös király. A’ törvényhozás azon szabadságért és jóllétért, 
melly Horvátországra Magyarországgal közösen fog kiárad
ni, kívánja: hogy a’ kapocsnak nemzetisége magyar legyen, 
és elvárja, hogy ezt horvát hazafiak önként is ismerjék el. A’ 
ministerelnök megbizalik, hogy az ország rendéinek ezen ér- 
zeményil a’ kapcsolt részekben egy különösen e’ czélból ki
bocsátandó körlevél által érthetőién, és a’ nép fogalmaihoz is 
alkalmazva, a’ kapcsolt részek honpolgárainak nyelvén is te
gye közhírül.

Miniszterek esküformája. Én N.N. esküszöm az élő 
Istenre ’sat. hűséget a’ királynak és alkotványnak, engedel
mességet a’törvénynek, esküszöm, hogy az ország kormá- 
nyozási ’s ezzel kapcsolt kötetességimela’ törvények szerint 
fogom teljesíteni. Isten engem ’sat.

Határozat. Előterjesztetvén a’ miniszter-elnök által, 
hogy a’ (t) t.czikk életbeléptelése iránta’ törvényhatóságok
ban különböző értelmű határzalok hozattak ’s ennek követ-

keztébena’ rdekfelhivalván,miszerintlehető félreértések el
kerülése tekintetéből az említett törvénynek értelme, a’ rész
ben, milly tartozások lettek megszüntetve, világosan fejeztes
sék ki; ennekkövetkeztében határoztatott: a’ (t) törvénynek 
értelme, azon szó által „úrbéri“ teljesen világos levén;a’ kk. 
és rr. felvilágosító újabb törvényalkotásának szükségét nem 
látják, annálkevésbbé, mivel ezen szó „ úrbéri“ félreérthet- 
len világossággal a’ tartozványokat illetőleg olly birtokot je 
lel, melly a’jobbágyi birtokostól, az úrbéri törvények értelme 
szerint, rendezési per, vagy kibecsülés utján el nem vétethe
tett; az úrbéri robot, dézma, vagy ezeket pótló fizetések tehát 
olly szolgáltatásokat jelelnek, mellyek úrbéri tartozványok ut
ján teljesittettek. E’szerint kétségtelen és félreérthetlen vilá
gos a’ törvénynek rendelete, hogy csak olly robot, dézma(u- 
ri kilenczed) vagy ezeket pótló pénzfizetés szüntettetik m eg , 
melly urbéribirtok után teljesittetett a’ földesur javára; azaz 
olly birtok után, melly az úrbéri törvények szerint a’ jobbágy 
kezéről a’ földesur részére viszsza nem vétethetett.

P o z s o n y .  April. 1 Okén. Ó felsége ma délutáni 6 óra 
tájban érkezett meg. A’ miniszterek megerősittetvék. Zsedé- 
nyi tisztára van mosva.Minden fölterjesztett törvény jóváhagy- 
va.Holnap fognak szentesittetni ő felsége által. Most a’város 
ki van világítva, a’ nép hullámzik le és fel örömzajában. G. V.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
K erü le ti ü lé s  april 2kán délelőtt. B ó n i s. A’ kor

mányi kinevezéstől függő közhivatalnokokról törvényczikket 
terjesztett a’ ház elibe. Olly vélekedésben lévén, miszerint a’ 
kormányi felelősség eszméjét csak úgy lehet életbe hozni, ha 
a’ minisztérium az általa alkalmazott közhivatalnokokért a’fe
lelősséget elvállalhatja,indítványozd,hogy a’ törvény utján kí
vüli elmozdithatlanságcsakaz igazság kiszolgáltatásával meg
bízott egyedekre szorítkozzék, Pázmándy D. megjegyzésére, 
miszerint az elvet elfogadja, de nem tudja,hogy a’ megyeibi- 
rák is értetnek é?'— az indítványozó azt viszonzá, miszerint a’ 
megyeiekre ki van mondva a’ választás. —  M a d a r á s z  L. 
(Somogy k.) Az elvben osztozik, de úgy tartja, hogy a’ t.czikk 
rubrumavilágosabb, mint a’ törvényczikk maga. A’ bíróság 
kétféle, a’ municipalis bírókra az eddigi szokást kívánja fen- 
tartatni, ’s ha az elmozdithatlanság csak a’ felsőbb bírósá
gokra értetik, nincs szava ellene. Máig is megvannak a’ 6 e -  
zer ftos főispánok, kik nem hogy leléptek volna, sőt olly ha
tást gyakorolnak a’felső táblán, miszerint ők fejték ki a’ nem
zettel daczoló nézeteket ’s az alsó tábla üzenetetit viszszakül- 
dik. Ez igy tovább nem mehet, ezek feleletre vonandók. En
nélfogva felszólítja a’ minisztériumot vagy a’ tábla mondja 
k i,— hogy melly főispánok törvénytelenül fizetést húztak a’ 
kincstárból, ollyanoknak tekintetnek, kik többé nem hivatal
nokok. Olly egyedek ők mint mások, azon 6 ezer forintnál 
fogva hogyan foglalhatnak helyet a’ felső táblán. Ha intézke
dés nem történik, érzi szóló, hogy megyéjében van annyi erő, 
miszerint főispánját maga fogja elmozdítani. A’ megyékben 
most csend van,ám de ki áll érte jót,hogy azillyszerü főispá
nok zavart nem csinálnak otthon?A’törvényczikkettehát pár
tolja, ’s óhajtja, hogy az illy megyei főkormányzók leléptes
senek.—  K o s su t h L.: Somogy megye követének aggodal
mait alaposaknak ismeri el, de kérdi: vájjon a’miniszter-elnök 
mert még más miniszter nincs! —  törvényhozási intézkedés 
nélkül teheté olly lépést, minőt S.követe javasol? Nem; So
mogy követe maga elismeré minap , miszerint a’ dolog úgy 
áll, hogy mig a’ törvényhozás valamelly institutiót meg nem 
változtat, az fen áll. Eddig a’ törvényhozás az 1 5 3 6 :36.t.cz. 
mellett küzdött, ez a’ miniszterelnökre kötelező törvény,mel
lyet megszegnie nem szabad. ’S itt fekszik szüksége annak, 
mit S. köv. javasolt, mert különben az uj formákat a’ megyei 
élettel consolidálni nem lehet, ha a’ megyékben a’ törvény- 
hozás többségének szellemével reactionalis emberek létez
nek. Ha a’ legközelebb országgyűlésen a’ minisztérium ki
sebbségben marad, és radicalisabb,vagy conservatively mi
nisztérium foglalja el helyét,hogyan fog ez kormányozhatni,ha 
a’ közhivatalnokokat megtartani köteles? Eddig némelly hi
vatalnokok elmozdithatatlanok voltak, mert nem volt felelős 
kormány;most a’ koczka megfordult. A’ municipalis rendszert 
jobban szereti, mint a’ felelős kormányét, de ha a’ közhiva
talnokok elmozdiihatlanok lesznek,ki legyen akkor felelős mi
niszter? Rut t  k ay István (Zólyom k.) Azon elvet látja veszé
lyeztetve, miszerint a’ bírák választattak, figyelmezteti a’ 
táblát, lehel é jogról lemondani? különben a’ törvényjavasla
tot pártolja. — Bón is S.: A’ törv.jav. oka az, mit Somogy k. 
adott elő, az egész azon szellemben van írva. Mig áll a’ tör
vény, hogy a’ főispánokat csak törvény utján lehet elmozdí
tani, addig az intézkedés meg nem történhetik, kell törvényt 
hozni, hogy peren kívül is lehessen túl adni rajtok, ’s azért 
melly főispánok nem a’ nemzet felvirágoztatásán,de az abso- 
lutismus megörökítésén működlek, elkeli azokat mozdítani. 
Mi a’ választást illeti, hisz a’ minisztérium a’ többség kifolyá
sa, ’s mig illyen, nem fél attól, hogy a’kir.táblához bírákat ne
vez, mert ha nem ollyanokat alkalmaz, kik a’ nemzetnek tet
szenek,a’ minisztérium is el fog mozdittalni, mert neki a’több- 
ség szellemében kell kormányozni (közhelyeslés). B e r n á t h
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Zsig. (Ungm. k.) Két tárgy vau a’ szőnyegen, mit Sz. köve
te inditványzolt, ’s másik az, hogy van egy olly hivatali név
sor, melly az uj rendszerrel nem fér Öszsze. Ez abból ered, 
mert minisztereink volnának is, nem is. Az Ígéret meg van ad
va, a’ névsor is kitűzve,hogy ki milly tárczát log kapni, de 
úgy veszi észre,hogy ezen polgártársak közül még egyik sem 
kapott tárczát eddig. Pedig nagy szüksége volna,hogy legyen 
tárczájok, mert addig nem lesznek felelősek. Eszközöltessék 
ki tehát, hogy legyen meg az a’ minisztérium, különben a’ 
honra minden perez veszélyes. A’ szabolcsi indítványt el kell 
fogadni; ki a’ czélt akarja, óhajtania kell az eszközöket is,—  
kell, hogy a’ miniszterek nevezzék’s elbocsáthassák a’ közhi
vatalnokokat. A’ mi a’ lajstromban levő adminisztrátorok és 
főispánok működését illeti, szóló csak harmadnappal ezelőtt 
tőn ez iránt szót ’s akkor az mondatott,hogy törvényes intéz
kedésre szükség nincs, most mondatik hogy van, nem ütkö
zik meg rajta, hanem pártolja az indítványt. Ma d a r á s z  L. 
Megmondja,mi különbség van a’ szabolcsi javaslat’s az ő fel
szólalása közt. Elvileg azon javaslat ebből foly. Hallotta,hogy 
az adminisztrátori rendszerre nem kell törvény, mert az mint 
törvénytelen magától megszűnik; de Fejér megyére hivatko
zik, ott a’ törvénytelen adminisztrátor még most is megvan, 
elmozdítva nincs, ’s hivatalát le nem tette. Nem áll tehát,hogy 
e’ törvénytelen hivatal megszűnt volna. A’ fejérmegyei ad
minisztrátornak nincs annyi belátása, hogy szégyenlené to
vább megtartani hivatalát. Az országgyűlés elmúlik, az illy 
ember becsuszkál egyik minisztertől a’ másikig, ’s akkor a’ 
megyének jut azon feladat,a’ mit törvényben szeretne kimon
datni n e m c s a k  az a d m i n i s z t r á t o r o k r a  hanem 
a’ 6 e z e r  forintos főispánokra is. —  A’ kik olly alak
ban sáfárkodtak, megérdemlik, hogy a’ törvény rólok meg
emlékezzék. (Tetszés.) A’ ki több pénzt fogadott el, mint il
lette hivatalával viszszaélt.lgy áll a’ dolog, tétessék köteles
ségévé a’ minisztériumnak, hogy az illy urakat elmozdítsa. E- 
zen kis figyelmet megérdemlik.Midőn a’főispánok vexálták a’ 
megyéket, mikor tartotta meg a’ kormány az 1 5 36 :36 .t.cz.? 
Most már nem a’ bécsi kormánnyal van dolgunk, de ollyannal, 
melly Budapesten fog székelni, mellynek bőrét is megle
het csípni, nem lát abban logicát, hogy mig a’ főispánok de 
facto elmozdithatók valának, az örökös főispánságok miért 
ne töröltethetnének el? Van egy pár család, melly mintha ég- 
bül örökölte volna a’ főispánságot. Az viszszatetsző,hogy egy 
érsek hivatalánál fogva legyen főispán. Nem látja elvét, hogy 
a’ főispánság mikint lehet családhoz vagy hivatalhoz kölve.E- 
zeknél fogva kívánja, hogy az örökös főispánságok eltöröl
tessenek, ’s az adminisztrátorok és6 ezer ftos főispánok moz- 
dittassanakel,’s köszönjék meg, hogy actio alá nem kerülnek 
(hoszszas éljenzés.) K en de Zs. A’ t. czikket elfogadja, de az 
örökös főispánok iránti kérdéstől praescindálni akar. D e á k  
Ferencz vélekedése szerint az események megfosztották a’ 
táblát a’ logikától, a’ törvényjavaslatok nincsenek öszszefüg- 
gésben. A’ megyéket meg akarják hagyni a’ felelős kormány 
mellett. Azon ösvényen vagyunk,hogy vagy a’felelős kormányt 
vagy a’ municipiumokat kell megmentenünk. Somogy köve
tének előadása nyomán azon kérdést teszi a’ házhoz: „hogy a’ 
fele.ősséget érti é,“ miszerint ez a’ személyek választására is 
kiterjed? K o s s u t h L. A’ tárgyra nézve úgy gondolkodik, mi
szerint a’statustanács felállítása ’s a’kormányszéki tagok fel
osztása olly átmeneti lépés, melly csak az által válik szüksé
gessé, hogy engedékenyek kívántunk lenni, hogy a’ forradal
mat vér nélkül küzdhessük ki a’ bureaucratia ellenében. De 
ezén intézkedést nem érti úgy, hogy mert valaki kanczellaria 
vagy consiliumnak tagja volt, már őt azért alkalmazni kell
jen, de hogy a’ consilium, mint institutio elosztatik, ’s az e- 
gyedek közül csak az alkalmaztatik, kit a’ minisztérium jó
nak vél,csupán a’statustanácsra határozottan mondatik ki,—  
hogy a’ kanczelláriai referendariusok annak tagjai lesznek, 
de a’ statustanács nem közigazgatási testület és tagjainak 
tanácsát a’miniszterség csak annyiban veszi fel , menynyiben 
jónak magára nézve tanácsosnak tartja. —  Azon kérdés
re: hogy vájjon a’ miniszteri felelősség a’municipialis szerke
zettel öszszeilleszthető é? megvallja, miszerint öszszeegyez- 
tethetó'nek tartja, mire nézve a’ minisztérium felelősségének 
eszméjét bocsátja előre. A’franezía forradalom előtti minisz
tériumi felelősség nem fér öszsze a’ municipiumokkal, de az 
angol és éjszak amerikai igen, hol a’kinevezett tisztviselő va
kon engedelmeskedni nem tartozik. Ha a’ felelősség úgy ér- 
telmeztetik, mint azt a’ t.javaslat is elhatározza, miszerint fe
lelős a’ miniszter aziránt, hogy törvénytelenül cselekedni nem 
fog, végrehajtja azt, mit a’ törv. kezére bízott ’s nem fogja el
mulasztani, meg van a’ köre szabva. Hogy minden teljesüljön, 
mit a’ minisztérium akar, erre nézve gát a’ municipium;de ha 
a’ minisztérium csak törvényest akar, a’ nemzet megszokja az 
engedelmességet, midőn az eddigi rendszer mellett az enge
detlenségben találta az erényt.Ezekben vaSji a’ kiegyenlítő i- 
rány a’ municipiumok és a’ felelős kormány között. A’ közhi
vatalnokokra jövő országgyűlésig el kell hárítani azt,hogy 
elmozdithatók ne legyenek, ha itta ’ minisztériumnak szabad 
kéz nem engedtetik, a’ közigazgatás meg fog akadni, miért ki

kelt mondani, hogy ki nem biró, elmozdítható. Olly csekély
ségről, mint az örökös főispánság most nem intézkednék, e’ 
mellett a’ rend, a’ közigazgatás meg nem akad. E’ vitatkozás 
eredvénye lón, hogy a’ szabolcsi indítvány elvben elfogadta
tott ’s a’ t.czikk kinyomatni rendeltetett. S z e n t k i r á l y i  M. 
A’ legújabban érkezett k.k. leiratra vonatkozó felírást olvasván 
fel, a’ többség rögtön kinyomatni kívánta, mit a’jegyzőellen
zett ’s a’ szerkezetet előbb meghányatni kívánta. K o s s u t h  
L. Nagyra becsüli igen tisztelt követtársának szerénységét,de 
midőn annyi áldozatot hozott, kéri, hozza most szerénységét 
is áldozatul, hisz nem a’ t.czikk, hanem csak felírás forog szó
ban. A’ szerény jegyző legalább többször §§ként kívánja a’ 
szerkezetet felolvasni,de attól tart,hogy czélját el nem éri,mert 
a’ház tagjai nem szoktak hallgatni, ha csak irás nem fekszik 
előttük, nehogy tehát hiába olvasson csendet kór,és lón csend 
’s a’ felolvasást éljenekkel tetézett „fogadjuk koszoruzta.“

E’ tárgy után K u b i n yi F. (Nógrád): A’ kir.udv.fen- 
tartásához,a’ közös diplomatához és a’ magyar hadsereghez 
megkivántató különféle katonai testületek ellátására jövendő 
biztosítás iránt ideiglen 3 millió pftnyi sommát ajánlott ösz- 
szesen. P ázm ándyD .M egadatvána’nemzetneka’jog,hogy 
pénzügyeiről rendelkezzék, e’jogot a’nemzet most veszi gya
korlatba. Más alkotványos országokban a’budgetet eldöntő— 
leg az alsó ház határozza meg a’ nélkül, hogy a’ felső ház 
csökkentési jogátelismerné.Ezt előre bocsátvaa’nógrádi in
dítványra mindaddig, míg a’ finanezminiszter az ország jöve
delmeiről előterjesztést nem tesz, határzottan nyilatkozni nem 
mer. Midőn a’civilliste Angliában 1608ban behozatott,az an
gol udvar költsége 1 ,200,000 pftban határoztatott el, miben 
sok hivatalnok fizetése is benfoglaltatott.Francziaországban 
a’ forradalom előttcivillistenem volt,a’ revnlutio nem adott, 
mertrespublicát idézett elő.Midőn Napoleon tette fejére a’ko- 
ronát,32 mii. frankra tétetett a’civilliste,mi a’ jövedelemnek 
V i í  részét tevé.X. Károly a’civillistet kevés kivétellel megtar- 
totta. Lajos Fülöp udvara tartására 18 mii. frank köttetett,mi 
a’ jövedelemnek x/6o részét tévé. Nekünk általányos sommát 
meghatározni nem lehet, mert az alap hihetőleg megmarad, 
ha a’ finanezminiszter a’ statusjövedelmeket előterjeszti. Ki 
kell mondanunk, hogy csak ideiglen és beszámítás mellett a- 
dunk valami öszszeget, de vigyázzunk, mert idővel a’ csök
kentés nehéz. Ha fejdelmünk öszszes civillistéje 6 millióra 
tétetik ’s Magyarország x/ 3 részét teszi a’ birodalomnak igy 
Magyarországra 2 millió esnék. Az udvari költségeket egyéb 
költségektől megkülönböztetni szeretné,miért a’ közös diplo
matához és a’ magyar hadsereghez megkivántató katonai 
testületek ellátására szükséges költségek fejében l millió ftot 
’s igy öszszesen 3 milliót ajánl. Végtére azt tartja,hogy a’ná- 
dor fizetése iránt is szükség rendelkezni. K o s s u t h  L. Azon 
kérdés elhatározásánál, mit Nógrád köv. felhozott,egy körül
ményre kell figyelmezni,’s ez az, miként nem gondolja, hogy 
e’ tekintetben adatokkal és tájékozással bírhassanak,mert csak 
általányos sommát lehet kivetni, melly csak addig lesz ajánlat, 
mig a’jövő törvényhozás intézkedik, a’ midőn az vagy beszá
míttatni vagy kipótoltatni fog. Ebben áll a’ garantia,minthogy 
adataink nincsenek a’ költség felől,azért egy általányos ösz
szeget adhatunk ideiglenesen. Ha a’ ház a’ nádorfizetésre- 
szükségesnek tartja az intézkedést, nincs ellene, de a’ dolgot 
úgy érti, miszerint a’ nádori hivatal költségei a’ magyar jö
vedelmekből fedeztetnek, a’sommának meghatározására néz
ve pedig törvény szerinta’nádor ésőfelsége között egyezke
désnek van helye. Más volna, ha most választanánk nádort,de 
nádorunkvan, kinek fizetésére nézve az egyezkedés megtör
tént, mellyet mint transactiot veszünk át. Ha e’ fizetés nem fe
lel meg azon esetnek, mivel a’ magyar alkirálynak bírnia kell, 
az ország fog e’ tekintetben gondoskodni,a’ mi most okvetle
nül nem szükséges. L ó n y a y  G. A’ nógrádi ajánlatot elfo
gadja. M a d a r á s z  L. Pestm. köv.kijelentése folytán aggó
dik azon, miszerint a’ nádor fizetése egyezségen alapulván, a’ 
jövő törvényhozás nem lesz kellő állapotban, a ’ csökkentés 
idejétmostnemlátja.A’ civillistere nézve Pestmegye követé
nek okainál fogva egyformán tesz a’ház,ha kevesebbet ajánl,is 
miért szóló 2 millióra szavaz,ha kevés lesz, megadjuk jövőre. 
Kívánja azonban, hogy az alsó ház ebbeli rendelkezését csak 
határzatlag nem pedig üzenet által jelentse ki. Hogy általá
nyos somma adassék, ebben osztozik, de ekkor minél keve
sebbet adjunk, ha többet adunk, különböztessük meg, meri a’ 
sommát felemelni vagy csökkenteni bajos. K o s s u t h L. Ha a’ 
calculusokba ereszkedünk, megbánhatjuk , az ellen egye
düli mentőszer oalculust nem tenni, ’s ha beszámítás alap
ján intézkedünk, ezen alaponnem lehet veszteni. Caloulust ten
ni nem tanácsos, mikor semmi basis nincs. Francziaország- 
ban a’ budget 1 milliárdon felül halad, de abban a’ világon 
minden benfoglaltatik, ’s ha 38 millión felül a’többi költségá
gét felvennék, akaor 100 millión fölül volnánk. Még egyszer 
ismétli, hogy calculusba ne bocsátkozzanak. Három vagy két 
millió állapíttassák é meg, mindenik mellett egyenlő jogok 
hozhatók fel, azért nem szeretné alkudozással és juris publici 
kérdésekkel huzni az időt, (közbekiáltják 3 millió). A’ nádor 
fizetésére nem kell határozat, mit e’ tekintetben fölebb mon

dott, nem azért monda, mivel a’ fejdelem egyezkedett, hanem 
mert a’ törvénynél fogva egyezkedett. Ez egyezséget, mint 
transactiot átkeli vennünk. Arra nézve, vájjon határozat ho- 
zasséké vagy felirat intózlesséka’somma iránt?azl jegyzi meg, 
hogy az alsó tábla jogát egyik sem veszélyezteti. Angliában, 
Franeziaországban az alsó ház nem azért ajánlja meg a’ bud- 
getet, mintha erre a’ törvényben nyíltan leljogosittatnék,ha
nem azért, mert ebből ludatikmeg a’ kamrai többség. Ha meg 
nem ajánlja a’ költségeket, a’ minisztérium nem kormányoz
hatván lelépni kénytelen. A’charta injtiativát ad e’ részben az 
alsó háznak. Felírással kívánja ő felségének határozatunkat 
tudtára adatni. Reményű a’iőrendi tábla ezúttal közjogi kér
désekbe nem bocsátkozik. Ez értelemben mondatván ki a’ ha
tározat V i d o s tüstént felolvasá a’ felirati javaslatot. R á d a y  
Gedeon szinházróli jelentéses számadása adatott be és még 
számos petitió. Ezután országos ülés lón, mellyben a’ megál
lapodások hitelesittetének.

A p r i l  2 ká n  d. u. 5 ó r a k o r  t a r t o t t  k e r ü l e t i  
ü l é s  r é s z l e t e i :  Olvastatott a’ megye-rendezésről szó
ló törvényjavaslat, melly szerint a’ közgyűlés képviseleti ala
pon vala nyugvandó, minden 800 embere jutván egy képvi
selő, kiknek száma 40nél kevesebb és 400nál több egy me
gyében sem lehetett volna. —

Ku b í ny i. A’ municipium alkotványunk egyik biztosí
téka, a’ szabadság bástyája zsarnoki önkény ellen: ugyan
azért ő is megtarlatását kívánja a’ megyének. De különb
séget szeretne tétetni a választási és tanácskozó gyűlés közt. 
Amahoz qualificatió szükségtelen, emehez szükséges, még
pedig tekintettel a’ nemzetiségre. E’ szempontból, de meg 
mivel ez országgyűlés kimondá, hogy jogot elvenni —  hi
vatásához nem tartozik —  azt kívánja, hogy az eddig jogosí
tottak ezentúl is részt vehessenek a’ megye közgyűlésében, 
valamint részesülnek a’ követválasztásban is. Egyébiránt pe
dig ezeken kívül minden helység küldjön a’ közgyűlésre kép
viselőt. —  0 l g y a y .  Ámbár ez ügyet a’ jövő országgyűlés 
competentiaja elé utasítaná, nem ellenzi,hogy rólamost ide
iglen előtte szólt értelmében rendelkezzék az országgyűlés.

S c h n é e .  Szerinte is e’ tá rg y a’ jelen országgyűlés 
missiója körén kívül esik. Elismeri azonban, hogy a’ megyét 
jelen szerkezetében meghagyni nem lehet, de másrészről a’ 
törvényjavaslatot sem tartja czélszerünek. Emlékeztet Kossuth 
azon mondatára,miként azt szeretné,hogy ez átalakulás miatt 
senkinek oka ne legyen szomorkodni, hanem csak örülni: 
már pedig e’ javaslat szerint sokan bánkódhatnának, meg- 
fosztatván azon jogtól, mellyel eddig bírnak. Az is világos u- 
gyan szóló előtt, hogy bajos a’ tanácskozási képességet nem 
kötni bizonyos qualificatiohoz: de szerinte ez kisebb baj, mint 
lenne az,haa’ nemesség tömérdek áldozatai mellett, még a’ 
megyei gyűlésből is kizáratnék, melly föllázitaná a’ kedélye
k e t.—  P á l János Nógrád követének előadásában osztozik. 
Bohus .  A’ változtatást jelenben szükségtelennek tartván, o- 
da kívánj a utasittatni a’ ministeriumot,hogy a’képviseleti or
szággyűléseié adjon törvényjavaslatot a’ megye-rendezés i-  
ránt. Z s a r n a y. Szinte Nógráddal fog véleményben, ez ügy
re nézve, kezet. M a d a r  á s z. Szerinte a’ törvényjavaslat jo
got senkitől nem vesz el, általa inkább, terjesztetni szándé- 
koltatik a’ jog. A’megye jelen szerkezetében és a’felelős mi- 
nisterium együvé nem férnek: eddig is anomalia volt, hogy 
csupán születés miatt bírjon valaki tanácskozási joggal. Cso
dálkozik Nógrádjelen indítványa fölött, azon Nógrádé fölött, 
ki csak egy pár nappal előbb az universel suffaget vitatá! Ha 
községi képviselők mellett a’ nemesség egyedenként szavaz : 
az üly megye csak satyrája leend a’ képviseletnek. Anomalia 
az is hogy együtt születési és vagyoni qualificatió legyen. Ed
dig is az volt főbaj, hogy a’ tanácskozásban sokan részt vő- 
nek, kik ahoz egy kukkot sem értettek. (Zugás.) Tudja, hogy 
kényes vita ez a’ nemességre nézve, mert azon nagy ur , ki 
több ezer voksról kényekedve szerint rendelkezett, ezentúl e -  
gyet is csak úgy birand, ha a’ közbizodalom képviselővé vá
lasztja megőt.— A’depravationakutjaelzáratik. Pénzen vesz
tegetők meg az egész országot. (Közbe kiáltás „nem áll.“ ) 
Tudja, hogy nem annyira a’ depravált tömeg, mint a’ depra- 
váló a’ bűnös; de annyi igaz, hogy az egész nemesség pénzért 
borért eladta magát. Szóló e’ bűntől tisztán áll, szóval, okok
kal igyekvők csupán részére hódítani a’ nemességet (éljen
zés). A’ megvesztegetési szerepről le kell lépnünk. Jelen tö r
vényjavaslat szerint a’ nemesség nem veszt, mert egyenlőn 
választhat a’ nemnemessel Theoriailag eddig sincs már kü
lönbség a’nemesség között, mtert mindenki adózik, honját vé
deni köteles, ’s a’ politikai jogok gyakorlatába befoly: vagy 
azt akarjuk, hogy a’ 15 millió népet egy pár százezerrel lesza
vaztassuk? A’ hon felvirulásának kötelessége most már nem 
ezrek, de milliók vállán nyugoszik.— Vagy hivatásunkat még 
most fogjuk föl, midőn már az egyenlőség elvét kimondók; 
egy megbukott aristocratiának képviselőji vagyunk é ? Az a’ 
rendet akarja megbuktatni, ki még tovább is tűrni akarja,hogy 
nemességre baziroztassék a’ megye, melly szerint a’ magyar 
tömegekről rendelkezhetvén a’ felelős minisztériumot buktat
ná meg legelőbb. Érti, miként nehéz némellyeknek leszállni



äzon székről,meilyre őket a’kortestömég emelé: de hát azért 
meg kell é buktatni a’ népképviseletet? Szóló a’ törvényja
vaslatot pártolja, azon hozzáadással, hogy a’ diplomaticusbár 
teljes koruságát még nem érte el, választásijoggal élhessen. 
(Éljenzés) Ló n y a y  Gábor: Ez országgyűlés körén kívül e- 
sőnek vitatván a’ megye-rendezést, azt a’képviseleti ország
gyűlésre kívánja halasztani, annál is inkább,mert annak ked
ve szerint úgy sem oldathatnék meg a’ kérdés. —  S z e n t k i 
r á l y i .  Ó is szereti a’ municípiumot, ép azért pártolja jelen 
törvényjavaslatot. Kik az eddigi elemekből kívánják alkotva 
látni a’ megyét, —  ez által magát a’ municípiumot támadják 
meg. Ha a’ megye eddigi szerkezetében marad, a’ képvise
leti országgyűlésnek első teendője lesz, hogy az egészet 
megszüntesse, miután a’ kormányzásra alkalmatlannak fogja 
lelni azt. — Nem is látja okát, miért kívánják megtartani az 
eddigi elemeket, mert igen csalatkoznak védőji, ha hiszik, mi
képen a’politikai befolyást ez utón megtarthatják. A’ megye 
többé utasítani nem fog, nemzeti felelős kormányunk lévén 
a’gravaminalis politizálásnak is lejárt kora: az utasítás a’peti- 
tionalis térre megy át, politizálni nem leend megyegyülésen 
mi fölött, ’s igy csupa administrativ testület marad a’ megye. 
Aztán kérd i: az ez országgyűlésen hozott törvények miként 
hajtathatnának végre az eddigi elemekkel? az elégületlenek 
mindent megkísértenek akadályozására, ’s mi lesz aztán a’ 
felelős ministeriumból? Ha kérdőre vonatik a’ minister, miért 
nem hajtá végre a’ törvényeket, felelni fogja, ez a’ megye fél
retevő, amaz ellenszegült’sat. —  adjatok uraim hatalmat ke
zembe,hogy a’végbe hajtásra alkalmas eszközöket szerezhes
sek.— És ez a’ municipiumnak halálos ítélete leend.—  Ennek 
elkerülése tekintetéből kell rendezni a’ megyét ’s pedig olly 
alapon, minőn a’ jövő törvényhozás nyugvandik: mert csak 
ha azzal homogen elemekből álland, nem töröltetik el, nem 
jő öszszeütközésbe, sőt egymást kölcsönösen segítik előmun
kálataikban. —

(Folyt, követ.)

K Ü L F Ö L D .
OLASZORSZÁG. Nápoly mart. 29. Palermoban mart. 

2 5 én nagy ünnepéllyel nyittatott meg a’ parliament. Sziczilia 
ideigl. igazgatójáváRuggieroSettimo neveztetett ki. A’Bour

bonok ellen mindenütt ellenszenvnyilatkozikéS Sokan II.Fer- 
dinandot trónvesztesnek jelentik,mind a’mellett reméllik,hogy 
a’ lombardi eredvények Szicziliára nyugtatólag fognak hatni.

Ró ma ,  az egyházi birodalomból érkezett legújabb le
velek szerint a’ pápa a’ jezuiták társaságát megszünteté.Ró- 
mában is, miként Olaszország számos városiban nagyszerű 
készületek tétetnek a’ lombardi hadjárásra. Sőt egy velenczei 
mart.3 léről szóló levél szerint egy római csapat Vicenzába 
már berontott’s ugyane’szerint a’bresciaiaktólRadeczky had
vezér vereséget is szenvedett. M a j 1 a n d mart. 31 én: A’mi- 
lanói ideigl. kormány, melly mart. 30án a’ zsidókat eman
cipálta, 3 lén  kijelenté: mikép Lombardiának minden városa 
hozzá csatlakozott ’s részint már választott, részint ezután vá
lasztaná képviselőket, kik az ideigl.kormányban részt veend- 
nek. Padua, Modena és Parma szinte levelezésbe bocsátkoz
tak a’ milánói kormánynyal,hogy vele együtt tanácskozhassa
nak az olasznemzeti egység biztosítása’s megerősítése felől. 
Károly Albert király, ki29én Vogherában tartományira néz
ve a’ zsidó emancipatiótkihirdeté, 30ánLodiba érkezett 12 
ezer fegyveressel. Arcionitábornok dandára 30án Bresciába 
nyomult,melly város ellen 5000 piemonti Bés tábornok ve
zérlése alatt volt indulóban.Az ausztriai előhadak mart. 30án 
Bresciától négy olasz mföldtávolságrafeküdtekBoffalora mel
lett, a’ főhad pedig Castenedolo, Montechiaro mellett ’s e- 
zek környékein tanyáz. Ezenkívül ausztriai hadak tartózkod
nak még Mantuában, hol egyszersmind a’ polgárok ellen 
kellharczolniok,PeschierábanésRizzato környékén.Majland és 
Brescia közt a’ vidék tiszta a’ császáriaktól. Barmában a’her- 
czeg és népe közt legalább pillanatra az egyetértés helyreál— 
littatott, a’ herczeg tehát nem távozott el tartományából, el
lenben Piacenzában, miután onnét 26án a’császáriak kivonul
tak, a’ nép azonnal feltámadt, ’s ezen kiáltással 1 e a’ h e r 
ez e g  ge l !  rögtön ideig, kormányt alakított. A’ zajos gyű
lésben, hol a’ vár lerontatása is elhatároztatott, voltak, kik a’ 
tartományt Károly Albert szardíniái királynak akarák átadni.

Máj land april lsőjéről szóló hivatalos tudósítás szerint 
a’ piemonti hadseregből mintegy 40 ezer fegyveres Ticino 
folyamot már átlépte ’s mart. 3 lénT ro tti tábornok vezérlése 
alatt Gremába érkezett; april elsőigaz egész haderő a’ király 
vezetése alatt egyesülend itt. A’ császáriak Verona felé lát

szanak húzódni de a’ sik téreket az árvizek miatt nem igen 
tarthatják meg. Ugyanezen tudósítás april íső estvéjéről je
lenti: a’császáriak 3 mfÖld távolságra Brescián innen st. Eu- 
femián át kivonultak. Radeczky tábornagy 6000 emberrel 
Montechiaroból Desenzanónát Veronába települt; előre men
tek biztosai, kik a’ hatóságokban a’ nemzetőrségek feloszlá
sát parancsolák. Rablás és gyilkosság nem történt. Veroná
ban 22 ezer fegyveres tartózkodik.

POROSZORSZÁG. Alsó-Rajnamellékről, mart. 26kán 
A’ vas és ón Berlinben a’ király és nép közti kapcsot szétsza
kította, ’S ír, mit most használni akarnak,a’ józanoknál már 
erejét vesztette. Meg nem fogható,hogy a’ király 16 órai gyil- 
koltatás után,mellyet fővárosa polgárin elkövetett, a’ koro
nát és kormánypálezát le nem akarja tenni. A’ nép bizalmát 
elvesztette,a’nimbus,mi szokásból környezte személyét,’s idő
ről időre szép szavakkal és bibliai mondatokkal fölfrissittetett, 
elenyészett, a’ nép vére égbe kiált bosszúért. Most ismét szán
déka azt egy darab háromszinü szalaggal lekenyerezni.__
Napoleon szavait, miket Oroszországbóli futtában Varsóban 
mondott: „du sublime au ridicule il n’ya qu’un pas“ (a’ fen
ségestől a’ nevetségesig csak egy a’ lépés) most a’ porosz 
királyra használják,a’ németországi képzelgő dictatorra,(po
rosz királyra) mert proclamatióját ezen szavakkal kezdi: 
„Kedves berliniek“ a’ sok órai mészárlás után.— Darmstadt- 
ból mart. 28káról ezt Írják: A’ német szabadcsapatnak,melly 
már Párizsból Rajna felé megindult, szándoka először Mann- 
heimban és Zweibrückben a’ német szövetségi köztársaságot 
kikiáltani. Hervegh, Börnstein és Bornstadt vezetik az ügyet. 
Marr a’ communisták élén áll. A’ német követek Párizsban ez 
ellen lépéseket tettek’s Lamartine is a’ vállalat ellen van, de 
a’kormány többi tagjai mellette.

Kölni hir szerint mart. 26ról Czartoríski herczeg, az 
utolsó lengyel forradalom néhány kitűnő tagjaival, ma itt ke
resztül utazott ’s Lengyelországbasiet.— Boroszló mart 31. 
A’ felső sziléziai vasút egyií volt hivatalnoka volt első, ki a’ 
bécsi és berlini események hírét orosz Lengyelországba át
vitte, de vigyázatlanságáért meglakolt,mert 3adnap múlva egy 
fára fölfüggesztve találtatott. Lengyelország minden falujá
ban bizonyos időben legalább 10 gyalogkatona és minden ál
lomáson 5 kozák van, kik egy titokban utazóurat kisérnek.

45ik szám.

( M a iik járása.
É R T E S Í T Ő . 1848.

P e s t r ó l  B é c s b e  naponkint, Győrrel kapcsolatban.
Indulásóra: reggeli 7 óra.

P e s t r ő l  Z i m o n y b a  minden kedden, lefelé Eszéken
„  „  minden
„  O r s o v á r a  minden
„  „  az oláh
„  „  minden

„ latban a

fölfelé Titelen át. 
pénteken lefelé Titelen, fölfelé Eszéken át. 
vasárnap, Galacz és Konstantinápolylyal kapcsolatban 
részen.
csütörtökön, Galacz és Konstantinápolylyal kapcso- 

’ török részen.
O d e s s á b a  april 9 és 23dikán az ugyanezen napokon Orsovába induló 

„ gőzössel.
Indulásóra: reggeli 6 óra.

S z o l n o k b ó l  S z e g e d r e  minden kedden és pénteken reggel 
S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden vasárnap és szerdán reggel.
P e s t e n ;  april Íjén 1848. 

A z  első cs. k ir . szab. Dunagözhajózás i társaságfőügynöksége. 3— 0

/2 mazsa y* .
8?

500font, 4/400 font, 6/ 352font,8/ 4,352 font l2/ n u  
font; öszszesen 9,687 font;

k a p o c s v a s  ( S c h l ie s z e i s e n )  V 50 fon t, */p04 

fon t, 6 / 3 4 3 3  font, 7/5302 fo n t ő sz . 10489 font;
kerékvas(Schieneneisen) Veoo font, V212 

font, 12/ i 5o font, ősz. 962 font foltételeztetik:
1) hogy ezen vasfajak coalitioi, murányi 

vagy pedig pécsi gyárakból eredjenek.
2 ) Hogy folyó eszti május hóban Monostor

szegre a’ Ferenczcsatornához szállíttassanak; a- 
zon esetre, ha ez meg nem történhetnék, a’ vál
lalkozók az ajánlatokban nyilványosan tegyék ki 
a’ határidőt, mikor lennének képesek az egész 
vasmennyiséget az említett helyre szállítani.

3) Az egész mennyiségnek ára az elvitel 
után legfeljebb hat nap lefolyta alatt, kifizettetni

vastag 12 mázsa;! fog. 4) Az Írásbeli bepecsételt ajánlatok ezen 
öszszesen 36 mázsa;! fölirattal: „N. Nnek vasszállitási ajánlat'^ a’ leg- 

kerékvas (Radreifeisen) y 2 m.6A  ősz. 5 mázsa;1 feljebb folyó eszti april hó 15ik(tizenötödik)nap-

Va s - szá l l i tás .
A’ bácsi k. k. Ferenczcsatorna és a kincs

tári uradalmak szükségére folyó esztree’követ
kezővasfajok kivántatnak:

A’ F e r e n c z  c s a t o r n á h o z :  
Rácsvas (Gittereisen) 1 rudas 2 mázsa 2A, 

%  %  Vio, Vi4,1 °/u  58 mázsa ; 
kapocsvas (Schlieszeisen) J 
*/<&, 20 mázsa;
gömbölyüvas kovácsolva (Rundeisen im 

Gesenkgeschmiedet) */2 mázsa 2/ 4, Ve, Ve, 6/s, 
VioVVe, 12/ 2 44 mázsa;

hoszszuszálvas (Stegreifeisen) rendesen 
kovácsolva 2" széles 1V “ vastag 6 mázsa;

2" széles 7 " ' vastag 12 mázsa;
11<Vj2// széles ÍV "  vastag 6 mázsa;
j io ............  ~széles 9 '

A’

ásó 12 darab, 
drót (Stukatur-drath) 14 font; 
harapófogó nagyobb rendű 2 darab; 
fejsze (Bandhacke) 2 darab; 
balta (Handhacke) 2 darab; 
köszörükő 9 0 — 100 fontig 2 darab;

„ „ 45 —50 fontig 1 darab
k i n c s t á r i  u r a d a l m a k  s z á má r a :

jáig délelőtti lftórára a’zombori Ferencz-csa- 
tornai igazgatósághoz benyujtassanak.

5) A’ vállalkozók vagy személyesen vagy 
törvényesen felhatalmazott biztosai által a’ ki
tűzött április 30ra 10 percenti bánatpénzzel el
látva,az emlitett csatornáik igazgatóságnál a’vé- 
gül jelenjenek meg, hogy a’szállitás tekintetében 
a’ kevesebbet kérővel azonnal szerződés köttet—

Bécsben (unter den Tuchlauben. 558ik sz. alatt) a’zenegylet teremében, cs. kir. udvari biztos ur 
jelenlétében fog tartatni.

Szavazati képességgel biró t. ez. részvényes urak az e’ gyülésrei belépti jegyet valamint 
a’ tárgyalandó ügyek programmját ’s nyomtatásban megjelent bilanzotaz odatartozó ’s I847d. év
ről szóló számadásokkal együtt, april 4ről kezdve a’gőzhajózási irodából (Bauernmarkt 582. sz.) 
méltóztassanak elvitetni.

A’ szavazatképesség és annak gyakorlása iránt az illetők a’társaság szabályainak i 8 és 19d. 
§§aira, és az 1846d.évi martius20án tartott közgyűlés határozatira utasittatnak, mellyet utóbbi
ak következtében az 1 8 4 64 évben kibocsátott részvények tulajdonosai a’társaság nyereségében, 
vagy veszteségében csak I848kimart. lső napjától kezdve részesülnek ’s ehezképesta’ mostösz- 
szehívott közgyűlésben melly az 1847d. év eredvényei fölött tanácskozandik, a’ bármikép kiüten
dő fölösleg osztalék meghatárzására nézve szavazattal még nembirandnak.

A’ részvények letétele a’ szavazatképes részvényes urak részéről a’szelvényívek melléklé
se nélkül történik.— Bécsmart. 2 lén 1848.

Az első cs. hir. szab. dunagözhajózási társaság igazga>ósága. 3—3

A’ t. ez. részvényes urak a’cs.kirszabaditéku dunagőzhajózási első társaság pes
ti főügyvivősége az 1847ki évre szóló mérleget átvehetik, Pesten april 6kán 1848.

P a s s i  v á k.
Forgásban levő bankj. 198,390,665 í t — kr 
a’folyó számadások

saldója -  -  -  -  2,106,450 ft 30-V4 kr.

f  Az ausztriai nemzetibank állapota 1848 
mart. 28kán.

A c t i v á k .
készpénz
5—95 nap alatt lejáró 
papirosok -  -  -  83,240,138 ft 26 kr 
lelett zálogok olly elő
legezésekért, mellyek 
legföljebb 90 nap alatt 
viszszafizetendők -  -  
hypothecás statusad. -  
biztosított kölcsön Ma
gyarország részére -

2—3

53,155,185 ft 34/4 kr. banktőke 600 pftnyi 
59,621 részvény által

12,213,600 f t— kr. 
81,185,234 ft 23/4 kr.

kr.2,077,586 ft 7 
230,871,74 5ft30y*V.

Rácsvas (Gittereisen) 1 rudas 1310 font, hessék.Zomborban, február hó 26án 1848.3—3

Az első cs. kir. szab. dunagőzhajózási társaság.
T. ez. részvényeseinek f. észt, közgyűlése szerdán 1848ki april 12kén délelőtti 9 órakor

Hirdetvény.
Gróf Széchenyi István országos közlekedé

si miniszter őnmlga nevében, ’s meghagyásából 
a’tiszavölgyi érdekeltekkel hivatalosan követke
ző rendeletek tudatandók:

1) a’múlt évi October hó 28ik napján To
kaj városban kihirdetett nádori bírósági Ítélet 
által f. évi april hó 15re Miskolcz városba a’ ná
dori bíróság folytatólagos eljárására kitűzött ha
táridő, valamint a’ központi választványnak u- 
gyanott, és akkori megjelenése, további rendel
kezésig elhalasztatik.

2) 1 Az egyes osztályokban érdekeltek által 
ez i d ő i g  befizetett öszvegek, a’ befizetést tel
jesített érdekelteknek mindenesetre betudandók 
lévén, ezutánra a’fizetések beszedése a’törvény- 
hozás és kormány további rendelkezéséig fel- 
függesztelik.

Ezen rendeleteket közlekedési miniszter ő

a’ keletkezéskor befizetve 30,372,600 ft — kr.

230^871,745 ft — kr.
Minthogy azon hir terjesztetett el a’ közön

ség között, hogy a’ bankigazgatás uj részvénye
ket, a’ már eddigi 59,621 felül, akar kibocsáta
ni, ezennel kinyilatkoztatni érzi kötelességének, 
hogy ezen rendszabályt sohasem akarta, de an
nak életbeléptetésére hatalma sincs. — Bécs, 
april ljén l848. L e d e r e r Károly báró ’s bank
kormányzó, L i e b e n b e r g  Lipót bankigazgató.

jnm. jelen körülményekhez képest szükségesek- 
i nek látva azon erős reménnyel körözteti: misze
rint az egyes osztályokban eddigelő is olly szép 
eredvénnyel megkezdett, ’s folytatott munkála
tok jelen rendeletéi által fenakadást szenvedni 
nemcsak nem fognak, sőt miután a’jelen nyo
masztó körülmények között a’birtokosak, a’ fize
tések teljesítése terhétől egyelőre megmentet
nek, ez országos vállalatban a’ lehető legkedve
zőbb siker és eredvények előidézésére,’s a’ mun
kálatok erélyes fo ytatására a’ tiszavölgyi haza
fiak öszszesített erővel, ’s részvéttel közremun
kálni polgári ’s hazafiui kötelességöknek isme
rendik, ’s őt ezen általa kezdettől mindig olly er- 
nyedetlen buzgósággal kisért vállalatában to
vábbra is gyámolitandják.—Kelt Pesten 1848ik 
évi april hó3kán. Gróf S z é c h e n y i  I s t v á n  
közlekedési miniszter ő nmlga rendeletéből D é- 
c s e y  L a j o s ,  a tiszavölgyi társulat közép
ponti jegyzője. 2—3

Szerkeszti H e l m e c z y  Mi h á l y .  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 453. szám,
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°ugrf utcza 453dik sz. alatti Trattner-KárolyY ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi' posta-hivatalnáK' Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kiván- 
8 tatJó példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdelvény fölvétetik ’s pontosan es jutányosán közöltetik.

J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden Ízben egyegy ivén. Előfizethetni helyben a’ szer-

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Budapesten lakó angol pol
gárok üdvözlő irata a’ magyarnemzethez; pesti események april 1 2 -  
15ji,• Pozsony april tikén az országgyűlés berekesztése ’s törvény
szentesi lésekor mondott beszédek; 2kai kerületi ülések Folytatása.)

Kü l f ö l d .  (Spanyolország, Bécs, Frankfurt, Berlin, Schles
wig-Holstein, Genfi irlandi és gallicziai hírek.)

Ér tesí t ő.

M AGYARORSZÁG és ERDÉLY.

Ä  Budapesten lakó angol po lgárok üdvözli) irata  
a  m agyar nem zethez  (angol eredeti után).

Magyarok! Hazafiak! Testvérek!
Ti eery nae-y győzelmet víttatok ki, egy dicső, eredvénydús 

forradalmat vittetek véghez.
Ti s z a b a d s á g o k a t ,  j o g a i t o k a t  a1 n e mz e t  e- 

rélyesen kimondott akarata által, férfias, nyugalmas elhatáro
zottsággal vittátok ki. S e mmi  vérontás, s e mmi  erőszaklét, 
s e m m i  vétség személy vagy tulajdon ellen nemundokitja di
csőséges ujjászületésteket. Boldog, áldott legyen a’ nép, me!ly 
szabadságát illy módon elérte, kiküzdötte.

Magyarok! ti most szabad nemzet vagytok , szabadok a’ 
szó legtágasabb, legnemesb értelmében; mi n d e n k i  közületek 
egyenlő jogokkal, egyenlő szabadsággal bir. Kiváltságos osztá
lyaitok, mint o Ily an ok többé nem léteznek. Ők régi, részint 
időszentesitette előjogaikat a’közjóllétnek nemes nagylelkűség
gel áldozák fel a’ haza szent oltárán.

Magyarok! egy nemzetnek, melly igy tud cselekedni, l esz 
’s k e l l  hogy legyen nagy, áldásdús jövője; igen, a’ szabad 
Magyarország, alkotványos népképviselettel, felelős miniszté
riummal, esküttszékkel, sajtó- és lélekisméretszabadsággal (ha 
csak ö n m ag áh o z  ’s valódi érdekeihez hű marad) e 1 f o g 
l a l  a n d j a és k e l l  hogy elfoglalja azon rangot Európában, 
mellyre azt helyzete, természeti nagy adományai öszszekötve 
nemes fiai bátor erélyével már rég jogosították.

Magyarok! mi közietek élünk; néhányan közülünk évek óta 
működnek v e l e t e k  ’s minden alkalommal folyvást csodáltuk 
a’ti rendületlen ragaszkodásokat szabadságtokhoz, férfias buz- 
góságtokat minden nagy és nemes iránt; ’s noha számra keve
sen vagyunk , mégis britt szivünk ép olly melegen ver értetek 
szabadságtok-és jogaitokért, mintha milliónyin volnánk.

Magyarok ! mint szabad polgárai a’ szabad ó Angliának 
nyilatkoztatjuk rokonszenvünket irántatok, ’s tanúsítjuk nektek 
tiszteletünket teljes szivünkből.

Nevelve ama-századok előtt eldődeink által olly dicsőén 
kivitt szabadság bölcsőjében, hozzászokva gyermekségünk óta 
tenger-övezte szigetünkben szabad intézvények áldásdus hatá
sán ik élvezetéhez, a k a r j u k  ’s k í v á n j u k  teljes lelkűnkből, 
hogy nemcsak ti, hanem a’ föld v a l a m e n n y i  népei, mel- 
lyek a’kényuraság vas járma alatt nyögnek, h a s o n l ó  sza
b a d s á g b a n ,  h a s o n l ó  j o g o k b an csakhamar, minélha- 
marább részesüljenek; ennélfogva, magyarok! testvérek! szabad 
férfiak! fogadjátok a’ mi angol polgárokul kijelentett legforróbb 
rokonszenvünket, legszívesb részvétünket ’s csodálkozásunkat.

Polgártársaink is a’ távol hazában néznek reátok, velünk 
egyetemben szíves „ h u r r a h “t ’s éljent kiáltanak a’ lovagias 
magyaroknak, kik jogaikat, szabadságukatollyméltóságteljes, 
olly nemes módon küzdötték ki.

Magyarok! nemcsak Anglia—e g é sz  Európa néz reátok.
Rajta tehát hazafiak, folytassátok szép müveteket e g y e t

é r t é s s e l ,  m é r s é k l e t t e l ,  e l h a t á r o z o t t s á g g a l ’s 
k i t a r t á s s a l ;  iparkodjatok testvérek! a’ törvény h o l t  b e 
t ű j é n e k  erőteljes é lő  l e l k e t  adni; és lesztek, kell hogy 
legyetek nagy, dicső, boldog nemzet!

P e s t ,  april 15. 1848.
Ä  Budapesten lakó angol polgárok.

P e s t ,  april l*2kén.
Tegnap estve újólag megmutatá fiatalságunk, miként ha

bár felhagyott a’ diszmenetek ’s csoportozásokkal, de azért vi- 
raszt’s ébren van. Hire támadt, hogy az alsó vidékekről ide 
szállított vagy 200 huszár ujonezot, sőt az itt állomásozó min
den magyar katonaságot azon éjjel, csak úgy suttonban Olasz
országba indítani akarják szabad emberek mészárlására.

E’ hir—mint rajcsomót—gyüjté öszsze pillanatok alatt fia
talságunkat, mint már f gyveres nemzetőröket, ’s mivel a’ há
rom miniszter közül egyet sem találhatott fel sok keresés után is, 
hogy tőlök utasítást vegyen, vagy hogy intézkedésre kérné föl 
őket: tehát magától intézkedett; elfogíaltatá őreivel a’ kérdéses 
kaszárnyák kapuit ’s maga a’ test fegyveresen várt a’ jeladásra.

K 1 auzá 1 Gábor kereskedésügyi miniszter éjféltáján jelent 
meg a’városháznál, hol annak idejében a’ választvány tagjai is 
nélkülöztetének, ’s hevesen támadd, meg az őrködőket, őrültség
nek nevezvén a’ szolgálati buzgóságot. Mi erre csak azt mond
juk: hogyha Pest fiatalsága Klauzál urra hallgatott volna, ki az 
ellenzéki conferentiát husvét másodnapján javaslá tartatni, ak
kor sem felelős kormányunk, sem szabad sajtónk nem volna, de 
Klauzál ursem lenne magyar miniszter. E’ roppant dolgokat é- 
pen ama polgártársak segiték létre, kiket miniszter ur túlbuz
góknak szíves vala czimezni.

A’ szavakat ezentúl mindenesetre jó lesz megválogatni, 
valamint ügyelni arra, hogy P u l sz kyFerencz a’ minisztériu
mot ne igyekezzék mindjárt megalakulásakor me ^ g b u k t a t -  
n i ; merthabár fiatalok is azon urak, kik őt a’ lépcsőzeten intéz
kedésre kérték föl, ’s habár nem táblabiráji is több tekintetes 
nemes vármegyének; de azért ollyanok, kik a’ hatalmában ma
gát mindenhatónak képzelt Metternich-Apponyiféle kormányt

segítették megsemmitni;kik előtt tehát egyPulsz kyF.csak pe
hely, kit tisztelünk ugyan, mintjó hazafit, de épen nincs kedvünk 
paczkázásit eltűrni. Ezt sehogy .-em hallgathattuk el. Egyébiránt 
az ujonezok, kik az elindítás sikerülése esetében német mentor
ba lettek volna bujtatandók— csakugyan köztünk maradtak ’s 
megtartók őket hazánk védelmére.

Az is áll ttatott, hogy Budán a’ tabáni, vízivárosi és újvá
rosi városrészekben az alsóbb polgárság ’s napszámosok közt 
öszszeesküvés fedeztetett volna fel,mellynek czélja volt Budából 
a’ zsidókat inomisse kikergetni, ’s másnap reggel megrohanni a’ 
városházat, hogy a’tanács és vál. polgárok ezen kikergetéstha- 
tárzatlag erősítsék meg. Fiatalaink ’s nemzetőreink közt e’ hír 
méltó indignatiót gerjesztett. Most, midőn a’ legcatholicusabb 

[ Olaszország státusai is vetekedve emancipálják Izrael népeit ’s 
midőn a’ körülmények fontossága miatt erőnk szaporítását kell 
eszközlenünk, illy barbár eljárás mocskával undokitni nemzeti 
nevünket egy főváros képes nem leend. Ez a’többség meggyő
ződése, ’s ügyhiszszük, az egész csak némelly beteges agynak 
volt rémszülötte.

Daczára az országgyülésileg is helyeslett 12 pesti pontnak, 
sem a’mi katonaságunk nincs még köztünk, sem az itteni olaszok 
és lengyelek nem vitettek még hazájokba, habár rájok itt sem
mi, de semmi szükség sincs,’s csak híjába eszik a’ drága kenye
ret, ’s fogyasztják pénzünket. Egy ifjú polgártársunk, értvén az 
olasz nyelvet, proclamatiót szerkesztett az itt foglyokként letar
tóztatott olasz katonasághoz, f-lbiván őket saját hazájok védel
mére, melly vészben forog ’s intvén őket, hogy nem hallgatva 
tisztjeik ellenző parancsira, kerekedjenek föl ’s térjenek hazá
jokba, a’ velenczei és milánói köztársaságba. E’ proclamatióval 
említett polgártársunk bement az olasz katonákkal tömött ka
szárnyába, hogy proclamatióját ott felolvassa, de egy tiszt el
járásában gátlá őt és fogollyá tévé.— A’ miniszterek ugyanott 
termettek’s közbelépésükkel az elfogottnak szabadságát viszsza- 
szerzék, az azonban a’ nemzetőrség és nép felingerült kedélyét 
nem nyugtathatja meg; de elégtétel kell a’ martius löki emléke
zetes mozgalmaknak. A’ milliókkal játszani nem lehet’s ámitta- 
tása hónapokon át nem tarthat. ’S az elégtétel csak az által szol- 
gáltatik ki, ha az idegen katonaságot határinkon rögtön átlép
tetik. Ez kivánata a népnek. —Különben a’ kedélyek nagyon iz
gatottak, a’miniszteri mozgás illy tevékeny időben, midőn a’lé- 
pések óriásiak, nem kielégítő. Akarnak is cselekedni, nem is. 
Eddig a’ helytartótanácscsal takaróztak; ez tegnapi utólsó ülé
sében lenni megszűnt, elvárjuk, kihez fognak afélék ezentúl iga- 
zittatni.—A’házbérek emelésének első epochája már bekövetke
zett, csak jel ne legyen uj forradalomra a’ házi úri zsarnokság 
ellen. — K. P.

Pest april 14kén.
Minisztereinké’ napra v á ra tlak ,’s éji tizenegyed—fél 

órakor meg is érkeztek. A’két testvér város nemzetőrsége a’ 
gőzhajók állomásától a’ dunaparton nagyhidutezán, országú
to n ’s a’szabadsajtó-utczán két sorba volt kiállítva, hogy tisz
telegjen ’s ha épen kedve van, éljenezzen is. A’ lelkesedés, 
mellyel első felelős nemzeti minisztereink megjövetele vára
tott, nem volt épen olly rendkivül nagy, de rendkívül lehan
golt sem. A’ hivatalos kivilágításokra tett készületek egyikét 
igérék a’ legfényesb estéknek. Már délutáni három órakor a’ 
nemzetőrségi gyalog és lovas dandárok állomás-helyeiket el- 
foglalák’s várták a’szerencsét: mielőbb tiszteleghetni a’ nem
zeti kormánynak, melly a’ mi kormányunk, mert a’ forrada
lom szülte azt.

A’ nép, miként minden nagyobbszerü látványnál, sűrű 
tömegben hullámzott, majd a’ kelenföldi zászlóra, majd e ’ 
fegyveres nemzetőrökre tekintvén,mintegy gondolá „mégsem 
vagyunk mi olly nyomoruk, mint rongyaink sejtetik: ime itt 6 
ezer szuronyt nyujtánk polgárkezekbe, ’s itt a’ hegytetőn ama 
lobogó azon polgár-miniszterek érkezése elé int üdvözletét, 
kiket ollyanokká erélyességünk igtatott.“

És ha ezen nép nem megy tovább gondolatában,hanem 
e’ látványok ritkaságán, mellyre Magyarországnak ezer évig 
kelle várakoznia, megállapodik,akkor a’ baj könnyen tulmul- 
ható. A’ gőzös négy és öt óra közt kikötött, hozva magával—  
minisztereket? —  nem, hanem tudósítást,hogy a’ miniszterek 
majd csak kilencz felé fognak megérkezni.

A’ fegyverek azonnal pyramisokba rakattak utczaho- 
szant, ’s a’ barátságos conversatio megkezdetett; a’ minisz
teri teendőkről sokféle észrevételek tétettek, annak működé
se fölött különféle eszmék cseréltettek. — Megnyugvással le
hetett azonban hallani,miként ennyi vélemény-felekezetű közt 
sem találtatott, ki annak nélkülözhetlen szükségét el nem is
mervén, minden erővelitámogatását nemjavaslá.

És ez szép, mert igaz ugyan, hogy a’ minisztérium a’ tör
vények rögtönzésénél kissé szórakozottan viselte magát, ’s 
hogy a’hatalmas erőben fejledezni indult mozgalomnak irányt 
adni elmulasztá; sőt akkor, midőn a’ lelkesedés Kárpáttól Ad
riáig mint egy fáklya lobogott, puszta tudomásnál egyebet 
nem tett: ama határtalan ragaszkodást,melly kelelkeztekor az 
ország minden zugából iránta nyilványult —  nem kissé inga- 
doztatámeg, sőt a’ későbbi halluoináló eljárás egy pártot is 
támasztott,melly különben a’mostani világmozgalomnak igen

természetes szülötte, de melly nálunk könnyen amal gamisá- 
landá magát a’ nagy többséggel.

Itt nem is szolgálhat mentségül az, hogy a’ miniszterek 
az országgyűlés végnapjaiban nem mint illyenek, hanem mint 
nemzeti képviselők folytak a’ törv.hozásba. Ez világos dolog 
pedig annyira, hogy a’ civilisált világnak tán egy nemzetére 
sem bukkanhatunk,mellynek alsó házánál a’miniszter mint ily— 
lyen, és nem mint képviselő gyakorolna befolyást: de tagad- 
hallan egyszersmind, hogya’követ, mint miniszter minden vi
tatása’s javaslatiban magának többséget teremteni, vagy azt 
megtartani ügyekszik, ’s hogy igyekezzék, miniszteri állása 
követeli azt.

A’ mi kormányunk, midőn a’ felelősség eszméje kirá
ly iig  helybenhagyatott, ’s tagjai ki is jelöltetlek, vagy nagyon 
bízott népszerűségében, úgy hogy a’ pártalakitást, ’s annak 
részérei biztositásátfolöslegnek gondolá,vagypedig nem fogá 
fel hivatását. Ezen utólsót —  a’ minisztérium egyedeit mint 
országos capacitásokat ismérve és tisztelve, nem hiszszük, ’s 
azért nem is állítjuk;—  ennélfogva maradnunk kell az első
nél, melly az első hatást igen lehangolá ’s hogy olly föltétlenül 
arra számitni nem kellett volna,mutaták az ellendemonstratiók.

Mart. 15én minden párt eltűnt, ’s april 10— I5keig 
három párt keletkezett. Ha majd tetteiben nyilatkozandik, is- 
mértetni fogjuk. A’ centralisták és anticentralisták legszámo
sabbak, a’kettőt egy helyes vonással egyesitni volt lehetséges.

Á’ minisztérium állása tehát nehéz és fárasztó nemcsak 
azért, mertpártokkal kell mérkőznie, mellyek ifjak és erősek, 
sőt mint a’parlamentaris életben okulatlanok még féktelenek 
is lesznek, mellyek a’ kormány részéről 13próbás türelmet 
’s csüggedetlen éberséget tesznek szükségessé, hanem azért 
is, mert a’ minisztérium első nemzeti felelős kormány ama Ki
váltságos hazában, hol az ősi institutiók romjain egészen u- 
jakat, amazokkal ellenkezőket kell teremtenie, tehát hol min
denlépés egyegy érdeklegióba ütközik ’s minden intézkedés 
az obseurantismus és birtokhatalom ellenhatását ébreszti föl.

Ezen állapot súlyos, ’s mivel kifolyása édes közös va
gyonúnkat a’ hazát, annak népét, ’s a’ kettőnek átalakítását 
illeti legközelebbről, hinni merjük, hogye’ nagy munkához 
minden becsületes polgára e’ hazának elszánt készséggel 
nyújtja segédkezeit, még azonesetben is,habár nézetei némelly 
nem létesítési, hanem elvi pontokban térnének is el a’ kor
mányzáséitól. Bizalom az újjá alakítás nagy és szent művéhez, 
különben az lehetetlen; — és mert omne regnum in se divi
sion desolabitur.

Hat óra tájban délnyugatról fergeteg húzódott felénk 
terhes sötét felhőkkel. Ez meglepő volt sokunkra, mert mi 
nem délnyugatról, hanem éjszakkeletről vártunk és várunk is 
fergeteget. —  Először jött a’ f o r g ó s z é l  magával so
dorva homályos por-oszlopokat, majd megeredtek a’ póru
sok,’s hullott az eső nagy cseppekben. E’ nem várt jelenet, 
mellyből auguraink a’ minisztériumra áldásteli évet jósoltak, 
—  a’ néző tömeget szétverék ’smaradtak csak a nemzetőrök 
a’ kapuk és ereszek alá húzódva. Ellenben a’ budaiak meg
tartva helyeiket az utcza kellő közepén népdalokaténeklének 
’s a’ rákóczy-indulóval harsogák el a’ lelkesedés éljeneit. Ez 
némi életet kölcsönzött az elmosott elevenségnek ’s a’ tö
meg,melly martius 15. egész napon át ki bírta állani a’záport, 
újra megjelent az utczán, hogy a’ kivilágítás fényének is ö— 
rüljön. Azonban ezt csak ablakok közt szemlélhető, mert a’ 
folyvást hullongo eső a’ nagyobbakat lehetlenité.

Késő este megérkeztekminisztereink, a’ budai örömtül 
morgó álgyuk hirdetők azt félórával előbb. Kiszállásnál a’ 
magyar díszes egyenruhába öltözött hölgyek üdvözlők kormá
nyunkat és szónoklata végeztével a’vezérnő koszorúval tiszte
ié m ega’ miniszterelnököt’s minisztertársait, mit látva társ- 
nőji kezökbentartott virágcsomóikat hinlék a’ nép embereire 
’s hatalmas éljenzést támasztottak.

Vasvári a’ nép ’s fiatalság nevében üdvözlé a’miniszte- 
reket,mire Kossuth kebelrenditőleg felelt. Innét a’nemzetőrök 
hadirendje közt gyalog léptettek el kormányfőnökeink, elől 
Batthyány L. utána Kossuth, Széchenyi kísértetve Nyáry ál
tal. A’ látás fölötti öröm egész elragadtatásig nyilatkozott. A’ 
megtiszteltek a’ szabadsajtó utczában Batthyány L. miniszter- 
elnök szállására tértek, midőn a’ nemzetőrség és nép tőlük 
búcsút vevén, eloszlottak.

K o s s u t h  Lajos, ki leginkább tudja és érzi, mennyi 
mindenbe került egy illy fogadtatást Pestvárosban lehetsé
gessé tenn i, lélekhatoltnak mutatkozott, ’s az ezrektől, kik 
előtt ellépdelt, önzéstelen és szent volt amaz é l j e n ,  melly
nek harsogása magát a’ borult eget megtisztitá fellegfoltjaitól.

K i r á l y i  F á i .
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April i i  én. Midőn most az éj ridegségében asztalom

nál ülök, emlékembe idézendő a’ legközelebb lefolyt három
nap eseményeit, egy kép rajzolódik lelkem elé, mellynek kör- 
vonalaitmeghatároznibajos,tisztán csak eneszméimkomor a- 
lakja mutatkozván. Sötét gondolkozásu hideg ember vágyóit 
és mig a’ világ bohó alakjaival derült optimismusom kibékéi— 
ni, azalatt lelkesülni csak az eszmék után képződött valóság
ra tudok ’s igy a’ puszta formaságból tartott ünnepélyek in
kább elkomoritanak,semhogy örömre ragadnának.És kia’po- 
zsonyi ünnepélyeket látta, megleste az arczokon tükröző ér
zelmeket,lehetlen,hogy velem együtt elkomorodottne legyen. 
Egy egész hónapon keresztül zaklatott kedély fájdalma ’s örö
mében kitartó nem lehet, kivált ha végletekről végletekre csi- 
gáztatott. Van a’mi örömünkön valami bizalmatlansági szin , 
mellynek utóizlete kesernyés. Nagy időkben a’ hiú ünnepély a’ 
meggyőződés emberére nézve csömörletes. ószintén szólok, 
és e’ tényeket mosolygástok meghazudtolni erőtelen. Arczai- 
tokra ugyan derűt csaltatok, zászlót emeltetek a’fényes öröm
nek,de szánjatok csak magatokba, meg kell vallanotok, hogy 
lelketek mélyén ború ül,hideg és sötét,miként a’villámos íer- 
geteg. Magatokat csaljátok, vagy mások iránt nem vagytok ő- 
szinték, midőn testvériséget esküsztök, békülésre nyújtjátok 
a’ kezet, mellynek reszketegsége árulja el, hogy a baráti szo
rítás helyett gyiikot emelni készebb.Ábránd vagy hazudság,ha 
hirdettetik, hogy többé gyülölség a’ foldszinén nincs. Gyü- 
lölséget irtani, szeretetet meghonosítani nem egy nap,egy óra 
müve. És ha még századok sérvei feküsznek kebel és kebel 
között, beszélhettek akkor nekem a’ kedvező fordulatról, 
melly pár nap alatt idéztetik elő. Az ember természetét sírjá
ig nem tagadhatja meg: az ördög angyallá még nem válto- 
zottsohaát.Hazudtok,mertazidőkrohama meglepett bennete
ket, és hogy el ne sodortassatok, úszni igyekeztek az árral,pe
dig lubiczkolástok mutatja, hogy akaratlanul cselekesztek.—

Szombaton tudaták ő felségének bejövetelét, mellyre a’ 
vidékről mindenfelől özönlött a’népség,látni akarvánMagyar- 
ország átalakító gyűlésének végperczeij. Fegyveres nemzet
őrök jöttekEsztergam, Komárom, Nagyszombat, Mosony és 
Győr városokból. A’ győriek gyönyörű látványt nyujtának,lé
vén vagy 300an, zenéstül és egyéb hadias készülettel ellát
va. Fogadtatásúidban Pozsony polgárai annyira kitünteték ma
gukat, miként vendégszeretetük emlékül örökre fönmarad a’ 
szives győrieknél.Midőn győriek zászlószentelésiünnepélyöket 
ülék meghiva minden városból a’polgárságot,különösen a’po- 
zsonyi küldöttekre késő éjig vártak a’ partokon, és a’kilépőket 
magyar barátsággal vívók egyegy polgárházhoz, hol minden 
kigondolható szivességgelugy árasztatának el, mert a’ győri 
ember házavendéglátáskor ünnepetüllt,a’ korünnephez mél- 
tót.A’pozsonyiake’ vendégszeretetet viszonzandók a’ partra 
kőidének holmi commissariust,ki a’derék győrieket elszállá
solja,a’ városi tánczteremben vetvén számukra puha ágyat a’ 
földre, zsúpból, miként beterelt raboknak szokás. Tehát a’ jó 
pozsonyiak almot vetettek! E’ drága barátság annyira meg- 
hatá győri barátinkat, miszerint ha ő felsége tiszteletére nem 
jőnek,rögtön viszszaevezendők a’szalma-vendégszeretet kar
jaiból. Egyébiránt megígérték, hogy az elfogadást rajzban 
örökitendik, tanúságot nyújtandók az unokáknak is,miként fo
gadók a’ pozsonyi s t r o h m a n n o k  a’ győri díszes csapa- 
tot.Pestről szinte majd mindenféle sereg tiszteiből voltak kül
döttek jelen. A’ halálfejes csapat némelly tagjai leginkább 
magukra vonáka’ figyelmet. A’ bécsi egyetem részérói is jött 
egy 50— 60 tagból álló küldöttség! az ifjúsági nemzetőrség 
diszszel fogadd őket, a’ zöldfában szállásozókhoz számos szó
noklat tartatott, Wesselényi aggTimoleona a’ hazának az e r
kélyről szólt hozzánk magyarul, hozzájok pedig németül, mit 
ők lelkesülve viszonzának. Ugyané’ küldöttség az ország ren
déi előtt is tisztelgett Kálozdy orvos olvasván egy az ország- 
gyűléshez intézett emlékiratot,mellyet a’ táblarészéről Szent- 
királyi következőleg köszöntmeg:Uraim!közel négyszázadon 
át osztozott Magyarország az ausztriai örökös tartományokkal 
jó és balszerencsében együtt, de szivhajlamban,melly most 
benneteket ide vezetett, osztoznunk csak a’ legközelebb idők
nek jutott feladatúimért egy absolutisticus kormány-hatalom 

nemzetek szivét eltávolitá ármányaival egymástól. Most le
omlottak a’hidegitőfalak,mutatja azon testv.kéznyujtás,mellyel 
bennünket most és ifjainkatBécsben nemrégiben fogadtátok.E’ 
rokonulás,mi most csak érzelemben él,lesz idő,hogy lelllegnyi- 
latkozni fog, és akkor együtt tartva, együtt küzdve hatalmasok 
leszünk Európa nemzetcsaládjai közölt. Veletek fogunk mi ma
gyarok élni, veletek a’szentügyérlhalni, ’s dicsőségünknek is
merendjük ez együtt tartást, mert a’ német elem, a’ civilisa- 
tiónak a’ szabadságnak eleme. Vigyétek meg viszonzásul kül
dőiteknek a’ rendek nevében, hogy mi semmit kisérletlenül 
nem hagyunk, mi minket magyarokat veletek a’ kiegyenlítés 
ösvényére vezet. Isten veletek!“ —  A1 küldöttség dörgő él
jenzés között hagyd oda az ország teremét. —  A’ zöldfa előtt 
sokáig folytak a’ kölcsönös szónoklatok.

A’ győriek érkezésük estéjén zenével tisztelegtek őr
nagyuk Zichy Otto, és zászlajuk kereszt-anyja Zichy Manóné

ablakai alatt. Másnap pedig teljes díszben a’ nádort, Kossu
thot, Batthyány L.keresék meg, nekik emlékiratot nyújtandók 
át.Királyunk’s neje,és kor.-örökösünkFerencz Józ.fhgel teg
napelőtt délesti órákban érkezeit meg egy külön gőzösön. A’ 
parton küldöttség fogadáa’magas családotés szállásáig a’pri- 
mási palotába a’mindenfelől ide sereglett nemzetőrség disz- 
sorai között egy diadalkapun keresztül ágyudörgés’s éljenri- 
valgások kíséretében teljes pompával vonult. Esteazor.gos 
küldöttség tisztelgését fogadd el, majd később megszemlélő a’ 
kivilágított várost, mellynek utczáin csakúgy hömpölygőit az 
cmberlömeg.— A’ kivilágításra megjegyzendő, hogy azol- 
lyan volt,minő a’ hideg kötelességet érző nemnél várható volt. 
Botrányig egyszerű, még egyetlen transparent sem volt lát
ható, mit alkalmasint a’ lakosság szellemtelenségének tulaj
doníthatunk. Más nap, azaz tegnap 10 órakor szentesité ő 
felsége a’ törvényeket, mellyek jóváhagyása már előtte volt 
nap tudatott,szörnyű örömzaj közepett.A’ miniszterség meg
erősítését tudató leiratra olly kitörő volt a’ lelkesedés, hogy 
a’ sorban ülő miniszterek alig győztek hajlongani az éljen
zők felé. Ezúttal Szentiványi Károly,Zsedényi Ede iránt is kér
dést tőn: vájjon megérdemli é,— miután múltkor ellene hűt— 
lenségi Yád hozatott föl,—  a’ nemzet bizalmát, hogy álladal- 
mi tanácsos legyen,a’ külügyminiszter oldala mellett?Kossuth 
és Deák Ferencz tanúságot tőnek, miként István főherczeg u- 
tán buzgóságának köszönhetők a’ kedvező leiratok, amaz in
gerültséget okozó famosus leiratot csak kötelességből irá alá 
’s ha rajta állandóit,a’ nemzet kivánatai már régóta teljesülen- 
dének. — Tegnap 10 órakor szentesité tehát meg ő felsége 
a’ törvényeket a’ primási palotában, hol őt legelőbb a’ minis- 
terelnök, majd királyi helytartónk üdvözlő, mellyre ő felsége 
dörgő éljenzés között magyarul válaszolt. A’ beszédeket im 
itt küldöm.— Koronaörökösünk kitünőleg nagy lelkesedés
sel fogadtatott. Délutáni 1 órakor ő felsége körünkből eltávo
zott, ugyanazon ünnepélyek között, minőkben fogadtatásakor 
részesült. A’város élénksége óráról órára csökken. Ma 2 ha
jó röpíti haza az innen rég el vágyódókat. Isten önökkel,hol— 

j nap magam is melegebb körben töltendem az estet. G. V,
.4^  orsz. küldöttségnek april lökén ü cs. ’s ap.kir. 

fels. előtt mondott üdvözlő beszéde. Fels. ’sat. Öröm árja 
Önti el keblünket, midőn ez országgyűlés befejezésén kir. 
trónjához közelitünk és a’ legőszintébb hálaérzéssel a’ tör
vényhozó testület nevében felségedet hódoló tisztelettel kö
rünkben üdvözölni szerencsésíltetünk. Mert viszszatekintvén 

'az országgyűlés kezdetére,ezenvalóban fejedelmi’s az egész 
hazát hála és tisztelet leghangosb nyilványitására buzdi ó 
nagy telteire figyelmeztetünk; hogy a’ nemzet bizalmával át
karolt főhg Istvánt ország nádorául adni, édes honnyelvün
kön hozzánk szólani, ’seképa’ magyar nyelvet, mint nemze
tiségünk főpalladiumát, kir. trónra emelni kegyeskedett. Fel
séged e’ dicső tetteinél még nagyobb leend az, hogy a’ nem
zet közkívánatát teljesíteni óhajtván, korszerű átalakulásunk 
nagy müvét jelen országgyűlésen létesitni, ’s ezt megállapí
tandó törvények szentesítése végette’ nemzeti nagy ünnep
re köztünk megjelenni méltóztatott. Fogadja ezért fels. az 
orsz. rendek hálateljes tiszteletét azon atyai kegyességgel, 
mellyel e’ nemzetet szentséges személye ’s uralkodó fels. há
za iránt lántorithatlan hűségre lekötelezte. Valóban boldog a- 
zon nemzet, melly koronás fejdelmében olly gyengéden sze
rető atyját tisztelheti, de boldog azon király is, kinek trónját 
a’ lehető legnagyobb szám megelégülése és milliomoknak 
egygyéolvadt lántorithatlan hűsége támogatja! Tartsa azért a’ 
jóisten felségedet hű népeijavára, ótalmára, az emberi kor 
legvégsőbb határáig! E’ forró kivánatinkat fels, trónja zsá
molyához letevén, az ország rendéit, az egész nemzetet’s 
magunkat cs. k. felséged atyai magas kegyelmébe jobbágyi 
alázattal ajánljuk ! Éljen !

0  cs. ’s ap. kir.fels. az orsz. küldöttség üdcözlö 
beszédére adott k válasza. Örömmel jöttem hozzátok,mert 
kedves magyar népemet most is ollyannak találom, mint min
denkor tapasztaltam; ’s azért kívánva kívánom a’ hű rdekel 
magam körül látni.

Az orsz.küldöttségnek apr.lükén, d  fels. csciszár- 
\ no és királynő előtt mondott üdvözlő beszéde. Fels. ’sat. 
j Midőn urunk királyunknak,mint valódi honatyának trónja zsá
molyához, az orsz. rdek nevében, hiv magyarjai közti megje
lenésén tapsoló örömünket ’s legforróbb hálánkat üdvözöl- 

; ve letennők, engedje kegyelmesen, hogy hasonlag Felséged 
mint honunk leggyöngédebb szeretetre méltó anyja előtt, az 
öröm ’s hála érzelmeitől duzzadozó keblünket üui tisztelettel 
megnyissuk. Mert mi sem lehet, felséges Aszszonyunk! az 
orsz. rdeknek megnyugtatóbb, mintlátni, tapasztalni, miként 
a’ hon gondos atyjával, a’ hon áldott anyját karöltve hű nem
zetének úgy kedvetlenitő,mint most szerencsésitő,úgy szomo- 
ritó, mint most örvendeztető viszonyaiban kész mindig részt 
venni. Miért is bátorittalunk Felséged elolt üui bizodalommal 
esdekleni, miszerint e’ hont főkép jelenlegi átalakulási kor
szakában anyai szeretőiére, gyöngéd ápolására kegy. méltas
sa. E’ mély hódolatunk ’s esdeklő könyörgésünk mellett kül
dőinket ’s magunkat ’s egész magyar hazánkat legm agasba-

nyai kegyelmeibe alázatosan ajánljuk. —  É l j e n !  —
Ä  fels. cső,szárnő és királynőnek az orsz. kül

döttség üdcözlö beszédére adott kegyel, válasza. Quod 
saepe alias testabar, esse mihi nobilis gentis hungarae erga 
me studia longe gratissima, hoc non verbis solum inelytae 
Deputationi huic signiüco, sedtoto eliam pectore sentio.Cu- 
pio eam lelicem, et parlae per avos nominis hungarici gló
riáé seris eliam in nepotibus parem. Atque hoc est, quod 
cunctis regni Ordinibus referri peto.

Az orsz. küldöttségnek april lOén fens. Ferencz 
Károly és Ferencz József cs. kir. főhg eh előtt mon
dott üdvözlő beszéde. Fens. cs. kir. ör. főhgek ! Midőn a’ 
magyar nemzet szerencsés átalakulása diadalát örömtelve 
ünnepli, örömeit végellenül öregbíti az, hogy fens.főbgség- 
tek a’ millióknak boldogabb létét alapitó és szilárdító tör
vények szentesítésére kegyesen megjelenni ’s ezen nemzeti 
ünnepben részt venni méltóztatnak. Fenségednek különösen 
(FerenczKároly) hozzánk ismételt kegyes leereszkedése keb
lünket legforróbb hálára gerjeszti, mert legbiztosabb tolmá
csa ez azon hű ragaszkodásnak, mellyel fenséged a’ hű ma
gyar nemzethez nemcsak viseltetik, hanem annak nyelvét 
kedvelve, áltáljában fens, családja ajkairól a’ magyar honra 
hinti bájoló kellemeit. Fenségednek pedig (Ferencz József) 
mint nemzetünk kedveltjének, ki 7 hónap előtt Pestről az e- 
gész hazára ezen szerencsét jósló szavakat hangoztatta:„Ma- 
gyarországba olly perezben léptem,midőn ez egy boldog kor
szak küszöbén áll“ ezen jósló szavainak teljesedésén egész 
tisztelettel örvendünk.Legyenek ezért fenségtek meggyőződ
ve, miszerint ezen gyöngéd részvétért a’ magyarok szivében 
a’ hála érzelme soha megszűnni nem fog. Az isten áldása le
begjen fenségtek fölött’s legdrágább életüket nemzetünk köz
örömére, boldogitására számos éven keresztül tartsa! Az 
orsz. rdeket, magunkat’s egész hazánkat magas kegyelmeik
be hódoló alázattal ajánlván! Éljenek !

Fens. cs.kir.ör. főhg Ferencz Károly nak az orsz. 
küldöttség üdcözlö beszédére adott kegy. felelete. Ked
vesen veszem az orsz.rdeknek jeles küldöttség által nyilványi- 
tolt üdvözlését, ügy tartom, minden, mit e’ nemeslelkü nem
zet ’s ennek nemzetisége dicső felvirágzására csak óhajtani 
lehetett, azon törvényekben, mellyek szentesítése ünnepében 
részt venni különös nyereségemnek tartom, bőven fellelhető. 
Senki a’ magyar név dicsőségét nálamnál jobban nem kíván
hatja. Mitis e’ jeles küldöttség által az orsz. egybegyült ren
deknek válaszkép jelentetni kérek.

0  cs. ap. fels. a z  országos rendekhez cl törvények  
szentesítésekor mondott beszéde. Hiv magyar nemzetem
nek szivemből óhajtóm boldogságát; mert abban találom fel 
a’ magamét is. —  A’ mit tehát ennek elérésére tőlem kívánt, 
nemcsak teljesitettem; hanem királyi szavammal erősítve, e- 
zennel által is adom neked kedves Öcsém, ’s általad az egész 
nemzetnek, úgy mint mellynek hűségében leli szivem legfőbb 
vigasztalását ’s gazdagságát.

Fens, fölig nádornak ö es. 's ap. kir. fels.előltd ke
gyeim. szentesített törv. átcétele után tartott beszéde.Cs. 
’s ap.kir. fels.’sat. Nagyobb örömmel nem tölthette volna el 
felséged hiv magyarjait, mint hogy ezen örökre e m l é k e 
z e t e s  országgyűlés berekesztésére személyesen körűnk
ben megjelenni méltóztatott. Egy boldogított,háladatos nép 
környezi itt fels. kir. székét ’s a’ nemzet szive soha forróbb 
szeretettel, több hűséggel nem dobogott fejedelme iránt, mint 
dobog most felségedért, ki jelen törvények szentesítése által 
honunk ujjáalkotója lett. Szegény a’ nyelv, hogy ezért felsé
gednek illő köszönetét mondhasson; hálánkat tetteink fogják 
bizonyíthatni. Mert valamint uj, életerős alapra fektetett ezen 
törvények által a’ magyar alkotvány, úgy biztosabb alapot 
nyert áltatok azon szent frigy is, melly e’ hazát felségedhez’s 
kir. házához édes kapocscsal köti. Legyen Isten áldása felsé
geden, koszoruzza hir és szerencse Felséged fejét, ezt óhajt
juk szivünk mélyéből ’s magunkat és édes hazánkat fels. kir. 
kegyelmébe hódolattal ajánljuk.

Ö cs. kir.föhgségének az ország nádorának a'tör
vények kihirdetése után az orsz. kk. és rrhez intézett 
beszéde. Mélt. főrdek! t. kk. és rr.! Urunk királyunk e’ jelen 
országgyűlést berekesztvén, ez alkalommal utószor gyüle
keztünk egybe. Ha viszszanéziink országos tanácskozásiakra, 
ha ezek eredvényeit tekintjük, bátran el lehetmondanunk.-hogy 
a’ jelen törvényhozás örökre nevezetes fog lenni hazánk év
lapjaiban, mert általa nyertük meg azon alapot, mellyen egy 
ujalkolvány dicső temploma emelkedbelik. De épen ezért,mert 
most saját kezünkbe van letéve nemzetünk sorsa, a’ törv.ho- 
zó testület tagjainak magasztos kötelességei koránsem szűnnek 
meg, hanem csak válloznak;’s innen hazatérvén, mindnyájunk 
hazafias kötelessége, őszintén azon törekedni, hogy az itt 
elért átalakulás, melly viszonyaink legmélyebbjébe hat, az 
országgyűlés által adott irányban, békésen ’s igy üdvösen 
menjen át az életbe is.Egyetértés és méltányosság legyen 
jelszavunk: nehogy egymás közt meghasonolca valamikép 
akkor játszuk el az ígéret földét, midőn még küszöbén 
is csak alig léptünk át. Fogadják már most az orsz. rdek
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szives köszönetemet irántami bizalmokért,mellyel ez ország
gyűlés folyama alatt sokszor és örömmel tapasztaltam ’s 
melynek édes emlékét keblem megőrzendő ’S midőn ezúttal 
a’ törvényhozási elnökségtől végbucsut veszek, kérem azorsz. 
rdeket, hogy azonuj pályán, mellyel változott viszonyainknál 
fogva ő felsége előmbe tűzött, engem, eddig tanúsíto tt r a 
g a szko d á su k  hal k ísérn i meg ne szűnjenek. Én, m indnyá
jo k  irán t az m aradok , k i eddig voltam!

Április 2kán tartatott k e r ü l e t i  ü l é s  (folytatása.) 
S z e n t k i r á l y  i. Azt mondják, ha meghagyók az eddigieket vá
lasztó jogaik birtokában, a’ tanácskozási jogtól sem foszt
hatjuk meg. Erre válasza az: miszerint a’ választási jog leg
nagyobb kiterjedésben gyakorolható, a’tanácskozásinak pe
dig vannak határai; a’ választáshoz csak egyedi bizalom kí
vántatik , a’ tanácskozáshoz pedig bizonyos készültség kell. 
Ennek érezők hiányát még a’ táblabirákban is, annál inkább 
azon nyers tömegnél, melly Szatmár és Zalában úgy doron- 
golá le az adó kérdését.— Egyébiránt szóló a’ választási jo - 
gotsem akaráazoknál,kik eddig azzal bírtak,meghagyni azért, 
mert eddig azzal éltek,hanem egyenlő lábra állitandó’s min
denkit kötelezőqualiíicatiót kivánt.Ne vitatgassuk,mintha az a’ 
nemesség annyira ragaszkodnék a’ tanácskozási joghoz: 
eddig sem vágyódott a’ gyűlésbe, hacsak pénzzel vagy bor
ral be nem hurczolák.— Reá nézve sokkal becsesebb leend 
a’ választási jog, mert igy egyenlő joga lesz a’ nagy úrral, I 
ő is úgy fog képviseltetni, mint a’ leggazdagabb. E’ törvény i 
által a’ kisebb joga is határozatibbá tétetik.— E’tekintetek
nél fogva a’ törvényjavaslathoz járul, mellyre nézve csak az , 
észrevétele, hogy a’ választási qualiücatióba soroztassék í 
„az adózik“ kifejezés. 2) a’ kisgyülés érintkezzék a’ minisz- j 
tóriummal e’ törvény végrehajtása iránt, nem pedig a’ jelen ; 
szerkezetű közgyűlés. Hol pedig kisgyülés nem volna, ott a’ 
fő vagy alispán mellé vett deputatio intézkedjék. (Éljenzés). 
Ma j l á t h .  Az eddigiek tanácskozási jogátföntartatni kíván
ja. A n d r á s s y  Gyula: Theoriából indulva ki Pest követe e- 
lőadását helyeselnie kell: de a’ törvényhozó a’ körülménye- ! 
két nem ignorálhatja. A’ nemes, midőn meghallja , hogy a’ I 
gyűlésbe járnia többé nem szabad, csak azért is bemegy, 
bár azelőtt oda nem kívánkozott. Ez az ember természeté
ben fekszik. És ki akadályozza meg a’ nemességet? (Közbe
kiáltás: ,,a’ nemzetőrség“). Az eddig hozott törvények jó 
hatást szültenek, még a’ nemesség is megnyugvék: holott a’ 
jelen az osztályok közti gyülölséget keltené föl. Maradjon te
hát minden az eddigiben: a’ megye radicalis rendezését a’ 
képviseleti országgyűlés tegye meg. (Helyeslés— más rész
rő l: piszszegnek). T o m e s  ányi .  Kitagadná, miként nincs 
rendén, hogy valaki csupán mert nemesnek született vegyen 
részt a’ tanácskozásban? De ez 2 hónap előtt is igazság volt: 
és mégis az itt ülő követek, azon nemesség által küldöttek, 
úgy képviselők a’ nép érdekeit, mint azt a’ nép választottai 
sem képviselheték jobban. Igaz: egyik ember ollyan, mint a’ 
másik; de ha a’ törvényhozó mindig ezigazságot követi, olly 
gátakra bukkanand, mellyeken át nem hatol, azért hát a’ kö
rülmények is tekintetbe veendők. Nekünk csendre van szük
ségünk az országban: de ha az érdekeket megsértjük, vége 
a’ nyugalomnak. A’ köznemesség— igaz inkább törődik a’ 
választási joggal, mint a’ tanácskozásival, mert amoda min
dig más pénzén mehetett. Azonban jelentörvényjavaslat nem
csak a’ köznemességet zárná k i, hanem minket is ,’s azon 
nagy urat, sok üscálísával, ki eddig részt von,’s ki pénze e- 
rejével sokat tehet a’ nyugalom fölháboritására is. —  Szóló 
számot vetve magával, úgy érzi, hogy perüdiát követne el, 
ha azon nemességet, melly őt ide küldé, jogaiból következtet
né.— Mégnémelly állításokat czáfolt, hogy egy lamentabilis 
szónoklatban gyönyörködhessenek az illetők.— Végre úgy
mond— hajszálnyit sem enged a’ nemesség jogából, készebb 
aztfogadni el,hogy minden ember szavazzon a’megyei köz
gyűlésen.— Egyébiránt jelenleg Nógrád követe véleményét 
pártolja. P á z m á n  dy. Főczélunk az, hogy a’jelen ország- 
gyűlésen hozott törvények végrehajtása biztosittassék. Ha e’ 
törvények a’ közgyűlés eddigi elemeivel ellenkeznek: vég
rehajtatnak é állalok? A’ körülmények által reánk kényszeri- 
tett törvények, minő a’ közteherviselés, képviselet ’sat.— a’ 
mostani elemek által végrehajtatlanul maradnak. A’ megyék 
jelen szerkezetükön maguk változtattak legújabban. Pestme
gye ősnépgyüléssé lön, minden ember részt vehetvén ott a’ 
tanácskozásban ; Komárom pedig a’ nemesség mellett a’ 
helység küldötteinek is adott szavazatot. Amaz inpracticus, 
mert olly 52 souverainilást állít föl a’ hazában, minőt a’ vi
lágtörténetnem mutat föl,’s mellyel ép azért kormányozni le
hetetlen: a’ komáromi pedig öszszeütközésekre nyújtván al
kalmat a’ viszálykodást nép és nemesség között megörökíti. 
Azonban jelen törvényjavaslat sem elégíti ki szólót, mert en
nek végrehajtása is a’ mostani elemekből álló közgyűlésre 
bizatik, mi mellett megtörténhetik, hogy olly helyütt e’ tör
vény határozat következtében ki sem lesz hirdetve, vagy köz
gyűlést sem hívnak öszsze, csakhogy a’ törvény életbe ne 
léptessék, melly iránt aztán a’ minisztérium sem nyerhet 
fölvilágositást. De nem elégíti ki szólót e’ törvény azért sem,

mert a’ nemzetiség általa nem biztosittatik. Ne mystiücáljuk 
magunkat: Magyarországnak természetes határai a’ Kárpát 
nem a’ sik föld, ott pedig más nyelvű nép lakik. Liptóban tör
tént legújabban, hogy a’ nép berohant némelly praedikútorok 

| unszolására a’ gyűlésbe’s követeié, hogy tótul folyjon a’ ta- 
! nácskozás,mit eleget ellenzőnek az illetők, de a’ népből tá- 
! madván szónokok,mi egyebet tehetett a’ közgyűlés, mint ezi-

talom, addig a’ többiek uj erőt nyerve szólaljanak föl, hogy a’ 
zsarnokság diadalát lehetetlenné tegyék. A’ miniszternek en
gedni kell, hogy a’ municipium nyerjen: ’s ha a’ municipiurn 
kedvére kormányoz, erős a’ kormány és hatalmas. Nem jut
hatott néhány nap alatt oda Magyarország, hogy a’ municipi -  
umok fölött pálezát törhessen, nem akarná, hogy a’nálánál if
jabbak egykor bánkódva tekintsenek e’lépésre viszsza.Es hon

ránt a’ miniszterelnökhöz petiliót küldeni, minthogy az ide is 
! jött; legújabb intézkedésink nyomán pedig Horvátországban 
! is horvátnyelv leend a’ tanácskozási: ki áll jót arról, hogy e’ 
! szlávajku népek külön parlamentet nem igénylenek? és ak- 
i kor országunk halára nem a’ Kárpát, hanem Gömör megyé

ben leend, hol kezdődik a’ magyarság. Hiába teszszük tör— 
í  vénybe, hogy a’ megyei tanácskozás nyelve magyar!— Szóló 
I egy módot ism er, mi által a’ nemzetiség megtartható ’s e’ 

mód a’ c e n l r a l i s a t i ó .  Francziaországban e’ rendszer 
! mellett lön francziáv a’ német Alsaczia.— Ne higyük, mintha 
| a’ municipium tovább is, mint igazgatási institutio megma- 
‘ radand, az idő megadta már a’ lökést, darabig tartogatható, 

de sokáig nem (helyeslés!) Hogy a’ nemzetiséget csak cen- 
! tralisalió mentheti meg, annyira meggyőződött ró la , hogy 
1 akár vérpadrakész menni. Követik é e’ módot? nem tudja, 

de jelen országgyűlésen kimondatni nem kívánja.— Most csak 
annyit akar, hogy valamint a’ tiszlujitás fölfüggesztetett,úgy 
a közgyűlés is fúggesztessék föl a’ jövő törvényhozás intéz
kedéséig. (Helyeslés— ’s zajgás). E’ törvény minden eddigi
nél fontosabb lévén óvakodni kell az elhamarkodástól. A’jö- 
vő országgyűlés, a’nemzetel méltóbban képviselvén a’jelen- 
nél, intézkedjék,’s ha szóló nézetében osztozni nem fog, ám 
tessék neki municipiumoí állitni az ajánlott alapon,— ő elle
ne nem áll.— Ajánlja újra indítványát, fúggesztessék föl a’ 
közgyűlés, helyette a’ fő vagy alispán mellé veendő bizott
ság adminisztrálja jövő törvényhozásig a’ megyét.

Ke n d e :  Örvend, hogy alkotványos elvei viszhangra 
találnak. Ha a’municipium föntartására salusreipublicae sup- 
rema lexet követi,belé egyezik abba is:különben Komárom és 
Pestköveteivel szavaz(roppant kaczaj.)A n d r á s s yM.Csupán 
a’ komáromi inditványtpártolja, az iránti tanácskozásra híja 
föl a’ tábla ügyeimét. S z e n t i v á n y i  K. (Gömör): Consti- 
tutiónkon számtalan sérelmet ejtett a ’hatalom: jeleni, hogy a’ 
megye nem volt elég garantia az önkény ellenében. Azért ke
restünk más garantiát: a’felelős miniszteriumot.Ha e’két ga
rantia öszszefér,egyeztessük meg, ha nem? a’gyengébbet ál
dozatul kell hozni az erősebbért. A’ municipium gyönge ga
rantia, mint bizonyítja a’ tapasztalás, de gálja egyúttal a’tör- 
vények végrehajtásának, mire számtalan eset szolgál tanuul. 
A’ felelős minisztérium pedig csak olly institutióval fér ösz
sze, melly a’ végrehajtást bizton teljesíti; ’s nem akadályoz
hatja meg, igy a’municipiumnak áldozatul kell esnie a’ felelős 
kormány létesithetése miatt. A’ gyűlések felfüggesztése iránti 
indítvány kissé merész idea: fölötte előbb conferentiában ja
vasolná a’tanácsknzást,vajjonkörülményinknél fogva lehető é? 
(helyes, helyes!)És most K o s s u t h  emelé föl szavát, soha 
tán elragadóbb nem volt, az ékesszólás erejét annyira soha 
nem érezők: beszédje alatt lázas lelkesültség uralkodott, vé
geztével pedig a’ legmélyebb meggyőződésű centralista is 
tétovába jött, nem annyira az okok ereje, mint az ékesszólás 
hatalmától. És ép e’ hatályos szónoklat miatt, a’beszédnek alig 
adhatjuk vázlatát, mert a’ lelkesülés kezünkből ki kisodrá a’ 
tollat.Én uraim!— úgymond Kossuth— legőszintébben tisztelt 
elvrokonim, de különösen az én igen okos barátomtól, Ko
márom követétől confessiókat hallék, mikben soha, de soha 
nem osztozom.Esküszöm,a’melly perezben kimondatik, hogy 
Magyarországban nincs municipium, e’ hazának polgára len
ni megszűntem. E’ mozgalmak előtt mondá, úgymond folyta
tólag szóló, miként nem olly bölcs, hogy uj status-theoriákat 
találjon föl, de nem is olly oktalan, hogy a’ századostheori- 
ákatrevelatióknak tartsa. Neki a’ hisztória útmutatója, ebből 
azt tanulja,hogy a’régi statusok absorbeállák az egyedet,azu- 
jakbanpedigazegyedekabsorbeálják a’statust.A’spartairómai 
szabadság nem szabadságba van a’régi korban szabadság,azt 
szóló a’germínok községeibentaláljaföl,de mivel ezekközségi 
szabadságukat a’ statushatalommal öszhangzásba hozni nem 
tudák, a’ centralisatióba sodortatának. A’ centralisatio nem 
szabadság: mert igen távol esik azon körtől, mellyben az em
ber él. Szerinte az a’szabadság, ha a’ család házi tűzhelyén 
él. ha az egyed illő körében bírja azt. Az egyed jogaiból csak 
annyi adassék a’statusnak, mennyi a’ kormányzatra mulhatla- 
nul szükséges. Ha több adatnék: vérző szívvel bár, de szám
kivetné a’ hazából magát. Azért, mert Montesquieu a’ hatalom 
központosítása mellett szól, mert Francziaországban centra
lisatio van, reá nem esküszik, sőt ép annak hajlandó tulajdoní
tani, hogy Francziaország véres forradalmak állal reformál
hatta csak magát. Ha Károly municipiumokkal ellátott Fran
cziaországban uralkodik,nem adhatott volna törvénytelen ren
deleteket ’s megtartá valatrónját. Hol csak barricadeok dön
tik el a’ kérdéseket, olly statusban élni nem akar. Neki olly 
status kell, hol ha egyik megye elnyomatott, diadalmasan kel
jen föl a’ másik,’s míg ennek elnyomására feszíti erejét a’ha-

nan van az uraim, hogy midőn a’ törvényeket alkotók senki 
nem aggódott végrehajtásuk felől? A’ képviseleti törvény át
ment ’s végrehajtása a’ megyékre bízatott, és ha a’megye nem 
hát ki intézkedjék ez iránt ? A’ minisztérium? csekély tehet
ségét szóló örömest fölajánlaná, de ha az mondatnék , nincs 
megye! a’ miniszterséget sem vállalná el;szóló a’ megye mel
lett eltalálja a’ vonalt, meddig terjed hatása a’ miniszterium- 

I nak. Igen akarja, bárki legyen a’ miniszter, hogy e’ törvény- 
hozás adja kezébe a’ törvény végrehajtásának eszközeit. És 
ha önök uraim, azt mondják: „nincs megye“ más institutiók- 
ról kell gondoskodniok,mellyek a’végrehajtás orgánumai le- 
gyenek.’S azt hiszik,erre egy pár nap elég?Ha önök uraimiegy 
uj statusgépet minden apró részleteiben felállítani nem tudnak, 
mit bátran kétségbe isvonhat,ne vegyék ellegalább azt,mi van. 
Azt mondani, ne legyen közgyűlés, fúggesztessék föl, oda i-  
rányzanak, hogy ne történhessék meg az, mit a’ törvényhozás 
akart, nelépjen életbe a’ képviseleti rendszer. És ekkor Pesten 
majd egy senki által küldötteonvent jön öszsze.—- Lehetsé
gessé kell tennünk a’jelen törvények végrehajtatását. L ehet, 
e’terv, melly a’ papiroson van, hibás, de abból koránsem 
következik, hogy hát a’ megyerendszer elvetendő. Ki magát 
ellentétbe hozza azzal, hogy a’ szabadság közös legyen, elti— 
portatik. Fél szóló, hogy a’ jelen megyeszerkezet védőji, ki
ket menteni akarának, veszélyeztetik. Nem akarná, hogy az 
mondassák a’ nemességről, mit ez előtt néhány nappal a’ 
zsidókról kelle mondani. Vessen ki ki számot lelkiismereté
vel: akarják é hogy úgy legyen, mint eddig volt, (nem akar
juk) vagy hál hogy a’ közgyűlésen azt mondhassák: ez Péter 
amaz Pál, emez pedig Gyöngyös, Kecskemét városok képvi
selője,ki ezer nevében szól,mig Péter egy magáért beszélhet. 
Reform kell é vagy revolutio ? amaz halad, imez ugrik. Azt a- 
karják, hogy legyen úgy a’ megye mint már Pesten van? melly 
absurdumabb a’ spártai constitutiónál. Ha a’ megyéről most 
nem rendelkezünk, akkor mi Pesten és Barsban már van, az e- 
gész országbanköveltetni fog:és az illy ősnépgyülésekkel ad
minisztráljunk ? tehát csak azért is, hogy legyen adminis
trativ hatalom, közgyűlésnek lenni kell. Tán a’ szabadság 
biztosítására legsikeresebb mód, ha senki a’ közdolgokba be
folyását nem veszti el, de egyszersmind megkapja az is, ki ed
dig abból kizáratott. Meglehet, találtatik bujtogató, kinek i-  
ratára a’köznemes affectálandja gyülésezési jogát, de nem i-  
gen hiszi szóló ezt;’s bemegy a’ gyűlésre: de ennek eltávoz- 
tatására koránsem az a’ gyógyszer, hogy ne legyen: egyébi
ránt a’ nemesség meg fog elégedni választási jogával. Ha 
pedig a’ nemesség,mint némellyek által czéloztatik, tömeges
tül venne részt a’ tanácskozásban, mig a’ nép csakképviselőji 
által, mellyek leszavaztatnának: igen igen könnyen v é r3s de- 
monstratiókra kerülhetne a’ dolog , minek rövidebb végét 
csak a’ nemes húzná. Mert nincs sértőbb,mintha egyed áll e- 
zer ellenében szavazatával. Szóló nem igen fél attól, hogy a’ 
kis nemességaffectálja a’ gyülésezést, eddig sem tévé, habe 
nem vitetett. Az a’ kérdés tehát, hogy mi tekintetes, méltósá- 
gos és excellentiások akarunk é lemondani tanácskozási jo 
gainkról? Mig a’ patrícius a’ plebejussal ellentétbe nem he
lyezi magát, megtartja mindig befolyását,különben vesztenie 
kell. Ha a’ ház azonmeggyőződésben van, hogya’ közgyűlés 
felfüggesztésével a’ megyétés nemességet megmenté,reá áll, 
de a’ felelősséget nem vállalja el;sőt azt jósolja, jhogy ezúton 
vége van a’ megyének. És jót állanak é róla, ha mint con- 
stitutionalis hatóság, nem pedig II. József, ki királyaik sorá
ból kitöröltetett, — szüntetik meg a’ megyét, föltámaszthat
ják é azt? Azt óhajtaná, mindenki azon inpressióval hagyná 
oda e’ teremet, hogy törekedjék öszhangzásba hozni a’ me
gyét a’ felelős kormánnyal. Ezek fölött gondolkozzék. Szóló 
olly annyira szereti a’ megyét,hogy érette készebb volna meg
buktatni magát a’ felelős minisztériumot. Ámalugyunk egyet, 
mielőtt határoznánk, tanakodjanak önök.uraim, csak midőn a’ 
nemesség megmentésére dicséretesen törekesznek, ollyatne 
tegyenek, mi a’ nemesség’s megye existentiáját veszélyezteti. 
—  E’ beszéd után hangosan tört ki a’ helyeslés minden ol- 
dalról’s a’lanácsot követve mindenkialudni készült, még egy
szer megszólalt az ünneplett szónok: Egyet elfeledett —  
úgymond. —  Azt mondá igen tisztelt ’s okos barátja, hogy 
vagy centralisatio, vagy elvesz a’ nemzetiség. Jóslani mindenl 
leh e t: e’ jóslat ellen a’ múltnak históriáját állítja. —  Kérdi 
szóló, nem volt é három századon át egy hatalom, mellyné- 
metté akarta tenni e’ hazát,egy közbe jött egy 10 évi absolu- 
tismus, József és Mária Terézia,imez szelíden simogató újai
val, amaz vaspálczájával igyekezett megnémetesiteni a’ nem
zetet, és a’ törekvés min egyben, ha nem a’ megyerendszeren 
tört meg? És mikor történtez? történté akkor,midőn a’ magyar 
nyelv használtatott a’ tanácskozásban? sőt ép akkor, midőn
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holt nyelv bítorlá a’ nemzeti helyét; történt é akkor, midőn 
a’ legutólsó kunyhótól a’ legmagasabb palotáig mindenki 
magyarul beszélt? Történt é akkor, midőn a’ magyar iro
dalom olly virágzásban volt, mint egyetlen más népé sem e’ 
hazában? Ez történt akkor, midőn a’ főbb aristocratia németül 
társalgóit,midőn a’ köznemesség a’ nyelv érthetetlensége mi
att részt sem vehetett a’ tanácskozásban, midőn irodalmunk
nak hire sem volt. Vagy hát a’ németség a’ magyarságban tört 
meg? midőn a’ hazát százféle ajkú népfaj laká? —  Megtört 
e’ törekvés a’ megyerendszeren,meg az alkotványban. Jóslat 
ellen ő is—  azt jósolhatná tehát, hogy megye nélkül vesz el a’ 
nemzetiség. A’közigazgatási nyelv magyar lévén, ha még a’ 
megye által is segittetik a’ főhatáron,nem lehetfélleni a’ nem
zetiséget. Meglehet amollyan liptói eset fordulhat elő: de es
küszik, hogy akkor a’ ministerium be is tudja csipetni a’ zavar
gót; és azon nemzet,melly szabadságot adott vallás és nyelv
tekintet nélkül mindenkinek, el tudja tiporni az ellenszegülőt. 
Ha barátja mást nem tud a’berohanási argumentumnál,melly- 
re becsipetéssel felelni lehet: a’ magyar nemzetiséget nem 
félti. —  (Szűnni alig tudó éljenzés taps. — )

Az ülés nagy lelkesülés között oszlott szét.—
Ez előtti egyik kerületi ülésben D e ák  az ősiség iránti 

v é l e m é n y é t  k ö v e t k e z ő l e g  adta elő : Fontosnak 
tartja úgymond azon elvet, melly az ősiség iránti törvényja
vaslatban kimondalik: de őt az most nem elégíti ki,mert az ő- 
siséget, melly civilis törvénykönyvünk minden lapján átszövő
dik, egy nap kiirtani nem lehet.Az úti possidelist gyakorla
tig ki kell magyarázni, mindazon sokféle viszonyaiban az ó- 
siségnek, mellyek lépten nyomon élőnkbe akadnak.Órizked- 
jenek úgy rendezni az uj törvényeket,hogy általoka’ régiben 
vetett bizalma a’polgároknakmegcsalassék. Ez a’ hitelt ront
ja meg, mivel soha sem bizhatni a’ jövő törvényhozásban. 
E’ bizodalom pedig leginkább megcsalalnék a’ zálogok el
törlésével, megrontván a’ szerződést,mellyel a’törvény meg
engedett. Az eltörlésre például nem idézhetni az úrbéri viszo
nyok megszüntetése iránti lépést. Ezt az európai mozgalmak 
természete tévé szükségessé, mert a’ törvényhozás előtt két 
alternativa volt, vagy elnyomni a’ mozgalmakat, vagy élire 
állani azoknak,hogy ne véres revolutió,hanem reform legyen 
(helyeslés) Most miután az önkormányzás kivivatott, a’ fele
lős minisztériumot megbizandónak véli, hogy az ősiség mi
kénti eltörlésére javaslatot terjeszszen a’ törvényhozás elé,sőt 
egész civilis codexeinket dolgozza ki. Addig az ősiségi pe
rek függesztessenek föl, újak indítása pedig tiltassék el. Ez 
nem rontja meg a’ hitelt. Most akarván végezni, vagy rög- 
tönzeni fognak, mi elláthatlan következvényeiben,vagy pedig 
heteket töltenének a’ kérdés körül. Erre sincs idő, merta’na- 
pok most századokkal érnek föl, illyenkor földolgoztatni nem 
lehet. Ismétli tehát, mondassák ki most az elv, hogy annak

nyomán dolgozzék a’ minisztérium. Codexekre elkerülhetle- 
niil úgy is szükségünk van. Az igazságszolgáltatási bajt ed
dig sem az emberek roszszasága,hanem codexhiányunk oko- 
zá.—  Ez indítvány közhelyesléssel fogadtatott. Csak a’ fölött 
nem voltak tisztábammelly pörök szüntessenek meg.S z ent -  
k i r á l y i  különösen a’ kir. tábla előtt inditni szokott ősiségi 
perekre szorilkozék. Deák ujolagi értelmezésére azonban, 
miután a’successió is ősiségre van basirozva,minden ollyper 
megfog szüntetni, mi ősiségi viszonyokból származik, akár
minő bíróság előtt volnának inditandók azok. Majd ezután a’ 
fiumei, buccari és turopolyai kerületek rendezését illető t.ja- 
vaslatok fogadtattak el, egyedülBu n y i k horvátországi kö
vet jegyzé meg reájok, hogy utasításánál fogva belé egyezni 
nem mer. Mindezek rögtön országos ülésbe vitettek át, hol 
apróbb megjegyzések után szinte elfogadtatának. Ezzel az il
lésnek vége lön.

K Ü L F Ö L D .
SPAN VOLORSZÁG. Mart. 26ára általányos néplázadást 

hirdettek, melly délben lenne kiütendő; a’ nap azonban olly 
csendesen folyt le, hogy a’ királynő férjestül 6 órakor nyitott 
kocsiban rándult ki sétára. Rögtön azonban e’ jelenetre nagy 
zaj támad’s puskaropogások hallatszanak. Egy tömeg: mue-  
r a  la Re in a, halál a’ királynénak! kiáltott’s egy csapat ka
tonaság tüzeléssel felelt rá.Erre természetesen szuronyok ter
mettek elő, ’s a’ népet megrohanák; ez a’ Toledo-utra vonult 
’s torlaszokat emelt, mikből a’csatát reggeli 3óráig hősileg 
folylatá. A’ népből csak kevésnek volt puskája, a’ nagyobb 
rész bot és késsel volt fölfegyverkezve. Reggel 12 holttest 
vitetett a’ mayortérre. A’ nép lecsendesittetett, de a’jövő éjre 
még elszántabb támadástól tartanak. A’ kormány az egész 
országban fölfüggeszlé az alkotványos garantiákat.

B é c s mart. 30. Zanini bécsi születésű polgári! had
miniszterré neveztetvén ki, az Allgemeine megjegyzi,hogy ez 
az első, ki polgárszületésü létére ausztriai ministerré nevez
tetett; mert Kübeck is polgárszületésü volt,de hogy miniszter 
lehessen, báróságot kelle vennie.

F r a n k f u r t  april 4én. Az előleges német szövetsé
gi gyűlés april 4én a’ bizottsági tagok kinevezésével bevé
geztetett. Az antirepublicanusok győztek ez úttal, egyébiránt 
tekintetbe véve az idő hatalmas fejlődését, Francziaország 
szomszédságát, a’ jövő gyűlésre, midőn majd az öszszes né
metség leend küldöttei által képviselve,a’ republicánusok el
vei ígérnek diadalt. —  A’ porosz király senkinek sem kell; 
—  helyesen.

S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  E’ tartományok a’ né
met szövetséghez állván, Dániának felmondák a’ pajtásságot, 
mellyből eddigsemmi hasznot sem nyerhettek. Dánia termé
szetesen megharagudt,’s hadi erejével, april lső jéna’ hatá

rokon átkelt’s az éjszaki városok polgárainak tekintélyesbeit 
foglyokká tévé. E’ lépés egyébiránt a’tartományiakat készü
letlenül nem találta, mert rendes katonasága a’ szabad se r- 
gek hozzá tudásával 10 ezerre számittatik, melly Appenrade 
mellett közel az ellenséghez erős állásba helyezkedett. Ezen 
kívül a’ tartományi népség teljes fölfegyverzése határozlatott 
el, melly kaszák és vasvillákkal fog elláttatni. Még addig a’ 
két tábor nem ütközött meg.

A m e r i k a i  e g y e s ü l t  s t a t u s o k .  Ujyoroxból 
jött mart. I2kei tudósítás nyomán a’ Mexicoval kötött béke
föltételek a’ washingtoni senatus által elfogadtattak, még pe
dig a’ tagok 4/  többsége által.

B é cs april Íjén a’ status és hadi kanczellária részéről 
Szardínia ellen a’ hadüzenet kihirdettetek ’smár harczolnak.

B e r l i n b e n  april 2kán a’ kir. palotába ollyatén tudó
sítás érkezett,miszerint Miklós czár Lengyelországot szabad
ságának viszszaadja’s Leucbtenberg hg lenne királya.Frank
furtba pedig e’ napról az jelentetett, hogy a’ porosz király 
fővárosát elhagyni kényszeriltetett.Darmstadlban a’hesseniek 
férfiasán kijelenték, mikép ők német respublicátnem akarnak, 
sem azt, hogy a’ német herczegek letétessenek, ez eben Dar.— 
czolni is készek, ellenben az e n g  e ni (Baden) népgyülés 
hangosan élteté a’ német respublicát; 12 képviselőt válasz
tolt a’ frankfurti gyűlésre, hogy ezt a’ respublica kihirdetésé
re bírják, ’s ha Frankfurtban nem leendik ezt, akkor Baden- 
ben a’ lelkes badeniek megteendik. A’ parasztok felszúlillat- 
tak, hogy sorezredekben szolgáló fiaikat bírják haza ; sem 
mi a d ó  nem  f i zet t et ik,  s ő t  a’ t ő k e p é n z e k  k a m a 
t a i  i s  m e g s z ű n n e k .

Genfi hírek szerint Cliamberybe 30 ezer franczia érke
zett ’s onnét sebes indulóban Piemont és Lombardia felé tart, 
Dijonban pedig 60 ezerből álló sereg Németország ellen tar- 
tatik készen.— A’íranczia nép hazaűsága napról napra szebb 
bizonyitékokat nyújt. Naponként egész csapatokat láthatni 
a’ munkás és kézműves osztályból a’városházhoz menni, hogy 
megtakarított pénzeiket a’ kormánynak adják a’ közjóra, igy 
mart. 28kán 1500 íllyen rongyos ember jelent meg a’ kor
mánynál’s 3400 frankot adott annak által, mint három héti 
keresetének megtakarított részét. Ellenben a’ gazdagabb osz
tályok,a’bourgeoisie’s az arisztokratia félre vonul hidegen’s 
rejtett kincseikre ülnek—  a’ communismustóli félelem miatt.

I r 1 a n d b a n a’ repeal most inkább mozog, mint vala
ha; a’ kormány csak azon esetben lép ellenök fel cselekvőleg, 
ha ők is a’ theoriát n e t á n  praxisra tennék át.

A’ gallicziai nemességnek sorsa e’ mozgalmas napok
ban legszánandóbb. A’ parasztság aljas polizeyok állal el
lenök lévén uszítva, kastélyaik ’s épületeiket gyújtogatják fel, 
’s életök minden pillanatban kevésbbé kezd biztos lenni,’s e’ 

1 miatt a’ kivándorlást már megkezdették. ____________
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Gőzhajók
P e s t r ó B é c s b e  naponkint, Győrrel kapcsolatban.

Induláséra: reggeli 7 óra.
P e s t r ő l  Z i m o n y b a  minden kedden, lefelé Eszéken, fölfelé Titelen át.

„  „  minden pénteken lefelé Titelen, fölfelé Eszéken át.
„  O r s ó  v á r  a minden vasárnap, Galacz és Konstantinápolylyal kapcsolatban 
,, „  az oláh részen.
,, ,, minden csütörtökön, Galacz és Konstantinápolylyal kapcso-
,, „  latban a’ török részen.
,, O d e s s á b a  april 9 és 23dikán az ugyanezen napokon Orsovába induló 

„ gőzössel.
Induláséra: reggeli 6 éra.

S z o l n o k b ó l  S z e g e d r e  minden kedden és pénteken reggel 
S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden vasárnap és szerdán reggel.
P e s t e n ;  april Íjén 1848.

Az első cs. k ir. szab. Dunagőzhajózási társaság föügynöhsége. 4— 0

j-Az ausztriai nemzeti bank állapota 1848.
mart. 28kán.

| nm. jelen körülményekhez képest szükségesek- 
llird e tv é n y . ! nek látva azon erős reménnyel körözteti: misze-

Gróf Széchenyi István országos kozlekedé- ' ríni az egyes osztályokban eddigelő is olly szép

készpénz -  -  -
5—95 nap alatt lejáró 
papirosok 
lelett zálogok olly elő
legezésekért , mellyek 
legföljebb 90 nap alatt 
viszszafizetendők -  -
hypoihecás statusad. -  
biztosított kölcsön Ma
gyarország részére -

3 - 3

A c t i v  ti k.
53,155,185 ft 34/0, kr.

-  -  -  83,240,138 ft 26 kr.

12,213,600 ft 
81,185,231ft 23

kr.
kr.

kr.2,077/>8G ft 7 
230,871,74 5 ft 3034 kr.

I l i r d e t v é n y .
A’ főmlgum. kir. udv. kamara rendeletéből 

a’ megürült váczi püspökség részéről ezennel 
közhírré tétetik: hogy az alább megnevezett föl
desúri haszonvételek, mellyek iránt a’ fenálló 
haszonbéri szerződések a’ folyó észt. ' 'végével

.... — uOJv“ ------- J------  .j - , -
eredvénnyel megkezdett, ’s folytatott munkaia
tok jelen rendeletéi által fenakadást szenvedni

folyó
si miniszter őnmlga nevében, ’s meghagyásából 
a’ tiszavölgyi érdekeltekkel hivatalosan követke
ző rendeletek tudatandók:

1) a’múlt évi october hó 28ik napján To- „
kaj városban kihirdetett nádori bírósági Ítéleti lések teljesité-e terhétől egyelőre megmentet- 
által f. évi april hó 15re Miskolcz városba a’ ná- nek, ez országos vállalatban a' lehető legkedve-
■ Ir...; KinAconr- fn l XI+a t í\l o rrn r. rvi:^T.Ór.r!^n 1-i'liW .II 7 f tV \h  c i l . - P r  Ac OY>Gfl vA n V p l f  p l  fíí fl A 7  A T P ’fi ! ) ’ 1)11111 —

z- rIhetedikén) délelőtti 10 órakor Váczon, az igaz 
gatói épületben levő uradalmi irodában felsőbb'megjegyzésselhivatnak meg”: hogy a’ 

-----■*- tíirfanHA közár- telek Váczon az igazgatói hivatalnál álük J6i6n renueieiei uiiai icucikciucuh akcmoum -
nemcsak nem fognak, sőt miután a’jelen nyo- jóváhagyás fentartása mellett tartandó közár- 
masztó körülmények között a’birtokosak, a’fize- ; verés utján újabban bérbeadandók leszív k , je- 
tAsplf IpIípcíIá.p tprhA.fnl p.rrvplnre megmentet- , lesül:

a) Nngyszálhegyen Váczmellett az úgyne
vezett Bodor árkában malomKÖvek készítésére

P a s s i v  á k.
Forgásban levő bankj. 198,390,665 ft — kr.
a’folyó számadások

saldója -  -  -  -  2,106,450 ft 303 4 kr. 
banktőke 600 pftnyi 
59,1 21 részvény által
a’keletkezéskor befizetve 30,372,600 ft — kr.

230,871,745"f t ~  kr. 
Minthogy azon hir terjesztetett el a' közön

ség között, hogy a’bankigazgatás uj részvénye
ket, a’ már eddigi 59,621 felül, akar kibocsáta
ni, ezennel kinyilatkoztatni érzi kötelességének, 
hogy ezen rendszabályt sohasem akarta, de an
nak életbeléptetésére hatalma sincs. — Bécs , 
april ijénl 848. Le d e r  er  Károly báró ’s bank
kormányzó, Li ebenb e rgLipótbankigazgató.

alkalmatos kőbánya.
b) A’ Verőczei határban fekvő úgyneve

zett magyar-mályi kőbánya;
c) ugyanazon határban fekvő úgynevezett 

Károlyvölgyi kőbánya; végre
d) a’nógrádi kél patakmalom.
Bérleni kívánók a’ feljebb kitett-ln lyre ’s 

időre a’ szokott száztól számítandó tíz kamatos 
bánatpénzekkel’s biztosítékul lekötendő értékek—

1 ről szóló hiteles bizonyítványokkal ellátva, azon
•---- ii.:...* ..,------------- » V bérfolté—

árverés e-
, lőtt is bármikor megtekinthetők,és hogy a’meg- 
igért árak és bánatpénzek kész ezüst pénzben 
lesznek leteendők.

Kelt Vá c z o n ,  felír. Íjén 1848. 3 —3

közéiig elhalasztatik
2) Az egyes osztályokban érdekeltek által 

ez i d ő i g  befizetett öszvegek, a’ befizetést tel - 
jesitett érdekelteknek mindeneseire betudandók 
lévén, ezulánra a’fizetések beszedése a’ törvény- 
hozás és kormány további rendelkezéséig föl
függesztetik.

Ezen rendeleteket közlekedési miniszter ő

s hazafiui kötelességöknek isme-kálni polgári 
rendik, ’s őt ezen általa kezdettől mindig olly er- 
nyedellen buzgósággal kisért vállalatában to
vábbra is gyámolitandják.—Kelt Pesten 1848ik 
évi april hó 3kán. Gróf S z é c h e n y i  I s t v á n  
közlekedési miniszter ő nmlga rendeletéből D é- 
c s e y  L a j o s ,  a’ tiszavölgyi társulat közép
ponti jegyzője. 3—3

A’ nagyméltóságu magyar királyi udvari 
tár részéről közhírré tétetik, hogy f. év 

Győr sz. királyi
kincstár
april hó 17én reggeli 9 órakor

városban levő püspöki lakban 9 ló, és több 
rendbéli lószerszám nyilványos árverés utján 
azonnali fizetés mellett eladatni fognak. 2 - 2

•f* Munkások újsága.
Előfizethetni rá minden postahivatalban;

_ ........ ....................  Budapesten M a g y a r  Mihály és E m i c h Gusz-
Szerkeszti H e l  me e z y  M i h á l y .  —  Nyomatik T r  a t i n  e r - K  á r  o l  y i  betűivel, uri-utcza 4 5 3 .  szám.

táv könyvái usoknál. Ára a’ hátralevő 3 évne
gyedre 3 ezüst forint, helyben 2 forint Megje
lenik minden vasárnap egy tömött Ív. Szerkeszti 
'éskiadja T á n c s i c s  ( Stancsics) Mihály. 2—3
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FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Óvakodjunk a’ centralisatió 
tulságitól. — Or s z á g g y ű l é s ,  kér. tanácskozásoka’ g. e. és u. e. vallás 
tárgyában; érzékeny jelenetek; emlékiratok. — T ö r v é n y h a t ó s á 
gok:  Zemplén/negyének két rendbeli közgyűlése)

K ü 1 f ö 1 d. (Ausztria, Francziú-, Porosz-, Orosz- és Törökország.) 
Ér te s i tő.

MAGYARORSZÁG és ERI)ELV.
Óvakodjunk a’ centralisátio tulságitól.
„Az alsóház kétségkívül a’ korona iránti kötelességet 

minden egyéb lekötelezettség fölöttinek tekinti. Ónekünk e- 
gyediil történetes léteiét köszöni, és háláját igazságosan vitte 
által szülőiről jóltévőire; —  azoktól kik neki életet adtak, a’ 
ministerekre, kiknek jóakaratjából politikai élete kéjelmeit 
’s gyönyöreit nyeri; — kik csecsemő korára a’ leggyöngé- 
debb gondot forditák, és szükségein segitnek a’ nélkül, hogy 
érzékenységétmegsértenék.“  — Mint tetszik ezen kép,mely- 
lyet egy angolnak volt alkalma adni hona alsóházáról, és a’ 
melly nem képzelt lehetőségen,hanem valóságon alapszik? És 
mi nevezetes, hogy egy illy parlament ellen, melly a’ nemzet 
ügyét eladta, nincs az angol alkolványban más segédszer , 
mint folyamodni esedezve épen azon hatalomhoz, melly ezen 
törvényesítő eszközt magának megvette, hogy azt rombolná 
széljel, ’shína öszsze függetlenebb alsóházat.

„Az angol nemzet kijelenti, hogy durván megbántatok 
képviselóji által,és sürgeti felségedet, hogy gyakorolja törvé
nyes előjogát ’s adjon neki alkalmat azon megbízását viszsza- 
vonhatni, mellyet gyalázatosán bitorolva lenni tapasztal.“ Illy 
könyörgéshez eddig a’raagyar nem szokott’s arra nem szorult, 
mert saját kezeiben volt az eszköz minden a’ törvényhozás 
körül előfordulható bajon segíteni, kezeiben volt a’ követu- 
tasitás, és viszszahivás.

Most vak majmolás ösztönéből sokan azt hirdetik, hogy 
ezen eléggé meg nem becsülhető intézkedések a’ politikai u- 
jabb formákkal ’s a’ felelősminiszlerium eszméjével meg nem 
férhetnek. ’S miért nem? Csupán mert másutt együtt nem lé
teznek. De azt nem veszik tekintetbe, hogy a’ franczíák magok 
sincsenek megelégedve rendszerükkel ’s a’ forradalmak vér- 
ösvényén több mint félszázad óta keresik a’ helyes kormány 
zás problémájának megfejtését.És hogy mindeddig meg nem 
találták ’s a’ respublicában sem találandják föl , fő oka az, 
mert mindig csak a’kormányt rendezgetik,de a’nemzetet nem 
organisálják, ’s a’ kormány mindig csak a’ nemzeten, de 
nem a’ nemzetben van. Illy kormányt csak a’ hivatalnokok 
serege tarthat fen,’s hogy ez magát minél szükségesebbé te
gye,a’ sok  k o r m á n y z á s  tulságigterjed,kiállbatlannává
lik, ’s minden önállást el öl a’ politikában úgy, mint a’ so- 
cialis téren.Azért mondá már JeefFerson: „Nincs ország, hol 
a’ so k  k o r m á n y z á s  dühe mélyebb gyökereket vert vol
na, mint Francziaországban,’s hol az több roszat okozna“ E - 
hez megerősitőleg Tocqueville hozzá teszi: „Igaz az, hogy 
Francziaországban több század óta a’ középponti hatalom 
mindenkor elkövetett mindent, hogy a’ kormányi öszpontosi- 
tást kilerjeszsze,ezen pályán más korlátja nem volt,mint sa
játerejének határa. Azon középponti hatalom,melly a’forra
dalomból keletkezeit,minden elődeinél sokkal tovább haladt, 
mert sokkal erősebb ’s okosabb volt, mintázok; XIV. Lajos 
a’ községi életrészleteit egy felügyelő tetszésére bizta;Napo- 
leon azokat a’ ministereknek vetette alá. Ez mindenkor u- 
g y a n  a z o n  elv,  távolabbi vagy közelebbi következvé- 
nyekre kiterjesztve.“—  Óvakodjunk tehát mi a’ parlamentá
ris kormányt és a’ törvényhozást is úgy centralisálni ’s a’ nép
től úgy elszigetelni, hogy azt többé alig lehessen a’ nemzet 
képviselőjének tartani.

Hogy a’ nemzet olly alárendelt alattvalói szerepre ne- 
süljedjen, attól a’ községi önkormányzás, a’ követek utasítása 
*s viszszahivatásamentheti meg. Különben a’ képviselők urai 
lesznek a’nemzetnek ’s ezen választott olygarchákhoz járul
hatnak majd alázatos petitiójokkal a’ nép millióji. —  Vallás
ügyben úgy, mint politikában nagy eszme van a’ p r e s b y— 
t e r i a 1 i s rendszerben. Éhez nagy része nemzetünknek hoz
zá szokott az életben, ’s midőn az gyakorlatilag jónak mutat
kozott úgy nálunk mint Amerikában, ne hallgassunk azokra, 
kik ezen rendszer ellen agitálnak, hanem terjeszszük ki az ön- 
kormányzás eszméjét minél tovább. Adjunk önálló törvény
hatóságiéletet minden olly nagy községnek, melly elég népes 
megbirni annak jogait,’s kötelességeit; azon elszórt apróbb 
helységeket pedig szerkeszszük öszsze megyei közönséggéu- 
gyanazon alapokon. És ezen organicus testületek küldjenek 
képviselőket az országgyűlésre ’s adjanak utasitásokat. Mert

nem a’ választók sokasága, hanem azon kölcsönös viszony, 
mellya’ nép és követei közt lélezik, határozza meg a’ képvise
let helyességét. De utasítás ’s viszszahivatási jog nélkül lehet 
é illy viszonyrólszó ? E’ nélkül a’három évre megválasztott 
követ ezen időre nem képviselője, hanem ura küldőinek’s az 
országnak, pedig a’ szabadságnak a’ választott ur szinte olly 
zsarnoka mint a’ született. H al i m b a i.
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előtt B e ö t h y  Ödön a’ lüzlelkü ősz, mint Biharból küldött u- 
tasitás nélküli népképviselő jelenvén meg— a’teremfalai ren
dültek meg a’ tetszés zajviharától; —  megható jelenet volt 
egyszersmind, midőnK o ssut l i  az ősz bajnokkal kezet fog
ván őt homlokon megcsókold. W e ss  e 1 ény  i szinte ez ülés 
alatt jelent meg a’ nők karzatán, az erőteljes férfiú világta- 
lansága soknak szeméből könyeket facsart, az éljenzés fáj
dalommal elegy örömnyilalkozata volt a’jelenlevóknek.Min- 
denki megindult lelkében a’ látványon, midőn a’ világos e- 
szü, tiszta lelkű hazafit más által vezettetve kelle szemlélnünk. 
— Majd néhány követ küldóji hálateljes nyilatkozatát terjesz
tő elé, igy Békés Kossuthnak emlékiratot küldött, Nagybánya 
pedig polgárrá választásával jelenti ki örömét méltánylalát 
a’ nagyférűu teltei iránt. —  E’ megtiszteltetést Kossuth kö
vetkező szavakkal fogadd el: „Az isteni gondviselés, melly a’ 
népek sorsa fölött vigyáz, gyakran csekély embereket választ 
czéljai kivitelére eszközül, ó  ki a’ pásztor Dávidnak erőt a- 
dotta’ Góliáth legyőzésére, reám tekintvén magas mennyéből 
’s csekélységemet választá eszközül arra,hogy Magyarország 
lánczait letépje, és lelkemnek ezzel olly örömet adott, minő
vel a’ világon csak kevés ember dicsekhetik. Én— úgymond 
—  keveset tettem , csak szerény barezos valék a’ csatában 
Hanem, ha isten is úgy akarja, m inta’ nemzet nyilatkozatából 
sejtem, meg fogom érni a’lánczait széttört haza felvirulásának 
ünnepét. Akkor azt mondom Simeonként, bocsásd el uram 
szolgádat,mert látták szemeim a’haza szabadságát.^— (Köz
megindulás, éljen!) Vigyék el önök uraim a’ népnek irántam 
tanúsított szivességeért— forró köszönetemet, vigyék el azon 
nyilatkozatomat, hogyha életemet kívánnák a’ bekövetkező 
események,— csak igen kevés lenne az azon bizodalomért, 
mellyel mindenfelől találkozám. (Megindulás és éljenzés.)- 
Ezután Győr megye azon még e’ nyilatkozat előtt telt indítvá
nya, miszerint M e t t e r n i c h  a’ honosítottak sorából tö 
rő  11 e s s é k ki, Apponyi gr. volt kanczellár, Zsedényi és tá r
séi pedig hazaárulókként büntettessenek, — némellyek által 
fölfogatván,— alkalmid szolgálta’ következő conversatióra: 
Ma d a r á s z .  Legelőbb örömét fejezéki azon, hogy Kossuth 
elveinek diadala széles e’ hazában rokonszenvvel találkozik. 
De ép ez elvek, e’ győzelem biztosítása miatt örömeink kö
zepeit ne feledjük el a’ győri indítványt,ki kell mondanunk az 
eddigi kormány férfiai fölött rosszalásunkat.Mivé lenne úgy
mond— a’ felelősség, ha a’ gonosz tanácsosokat a’ büntetés 
alól kisiklani engedjük? Halált mondatni reájok nem kíván,bár 
e’ tábla joggá tehetné azt is: de arra csakugyan joga e’ táb
lának sincs, hogy a’ törvény alól valakit dispensáljon. Azért 
újra követeli, hogy a’ fejedelem rossz tanácsosai Ulászló 4D. 
szerint e’ ház sorompóji elé idéztessenek. (Roppant tetszés.)

B e ö t h y  Ödön. Miként felelt meg e’ ház hivatásának, 
arról jelen nem lévén, alkalma volt meggyőződni azokból,mi
ket az országban hallott és látott följövetelekor. Én uraim,a’ 
haza legszélsőbb pontjáról, egy roppant megyéből jövök, az 
ország e1 határáig. Tanúja voltam a’ királyi család fogadta
tásának,— láttam a’ roppant örömet: de miket mostani utam- 
ban faluról falura tapasztaltam, az minden eddigieket fölülmúl. 
Az ország nyilatkozott közvéleményében ez országgyűlés i- 
ránt. Győződjenek meg, hogy a’ nép jó és békés. A’ kis ne
messég sem fog zavarogni, ha csak a’ gehenna tüzéből föl
merülő fekete gaz lelkek nem bujtogatják. Én, uraim, ez or
szággyűlésre végperczeiben jöttem, megbízólevelemből hall— 
haták, hogy utasítás nélkül vagyok itten. Meglehet, vannak az 
utasításnak erős oldalai: de sokkal erősebb bizonyitványnak 
tartom azt, midőn a’ nép utasítás nélkül küld képviselőt. Mit 
akarunk most ? nagylelkűséget gyakorolni? Erőt nem a’ sza
vakban, de a’ tényekben kell helyeznünk. Ismertek é ez em
berek irányunkban három keserves századon át kíméletet? 
Utasításunkat ne emlegessük, midőn őket kérdőre kell von
nunk. (T. i. némellyek utasításaikra hivatkoztak.) Isten az em
bert szabadnak teremté,tőle függ tenni jót vagy roszszat. (Az 
az: a’ megperlendő bukott hivatalnokokszabad akaratból cse
lekvőnek olly gonoszul.) Kegyelemről, engesztelésről, bün- 
bocsánatról szóljunk? — ne téveszszük uraim! szemeink elől 
hogy forradalmi időket élünk, mellynek csak első felvonását

végezek be, vigyázzunk, hogy a’ felvonás közti szünidő elle
nünk ne használtassák. Azt szokták úgy is általán hinni, hogy 
nagylelkű a’ magyar, és meglehet e’ tulajdonunk rovására 
még kísérletet merényiének a’ felvonás közti szünet alatt.—  
Metternich iránt legyünk é nagylelküek? ki 1830b.olly büsz
kén jelent meg köztünk, vagy nem vonhatnók feleletre ő t, ki 
akkor magyarnak akart látszani, fölezifrázva magyar ruhában 
jelenvén meg, magyarban, mert jobban állott az neki a’kocz- 
perdes frakknál? Pártolom Gyórmegye indítványát. (Roppant 
tetszés.) Deák .  Ha az eddig mondottak csak azért merül
lek itt fel, hogy azon urak a’ nemzet indígnatiójáról győződ
hessenek meg, pártolom a’ győri indítványt. Delia sikert a - 
karnak, szárazon csak annyi megjegyezni valóm van , miként 
ne feledjék, hogy e’ tábla lölirást intézett ő felségéhez minden 
politikaifogoly kibocsáttatásairánt. (Meglepetés— kaczaj.)—  
B e ö t h y  Zala észrevétele ellen kifogása nincs: de szükséges
nek hitte e’ conversatiót, hogy az illetőknek minden további 
ármánykodástól kedvüket elvegye. (Helyeslés.)

K o s s u t h .  Csak azt jegyzi meg, miként a’ tárgyra néz
ve a’ határzatot föntarlani kívánjuk. Osztozik azon nézetben, 
hogy e’ conversatio több volt, mint conversatio: de a’ jövő
re nézve, minden cselszövények ellen föntartani kell a’ ha- 
tárzási jogot. Ne higye senki jövőre fölmentettnek magát. —  
És most menjünk tovább.—

Ezeken átesve A sz ta lo s  olvasáa’ görög egyesültek 
és n. egyesültek iránt szóló t.javaslatot. A’ meddő viták nem 
érdekelvén a’ közönséget, csak annyit jegyzőnk m eg , hogy 
a’közlöltük t.javaslatban egy országos ülés közbejötté után lón 
megállapodás.

Az országos ülésben e’ köv. olvastattak fel: a) a’ képvi
selők választása iránti t.javaslatra kelt rendi üzenet; b )a’köz- 
ségi rendszer iránti fölirás; c) szinte fölirás az úrbéri kár
mentesítésnek statusadóssággá változtatásáról,d) és az ura
dalmak által ideiglen átengedendő börtönök iránt, végre e) 
a’ vallás iránti törvényjavaslat ügyében válasz a’ főrdekhez. 
Később ismét egy orsz. ülés tartatott, mellyben a’ vallás iránt 
pótlék-t.javaslat meghitelesitteték. Este pedig elegyes ülés 
volt, mellyben az eddigi megállapodások felolvastatván’skir. 
jóváhagyás végett felküldendők lévén, lepecsételtettek.

K e r ü l e t i  ü l é s  april 4én A’ megyék rendezése tár
gyában Kossuth által bevitt törvényjavaslat a’ tegnapi confe- 
rentiában módosíttatván, a’ kérdés békesuton kiegyenlittetett. 
Klnök M a k a y Krassó: Több petitiót nyújt be, mellyek az il
letőministereknek kiadatni rendeltetnek. Y i d o s s  egy pe- 
titió van itt az ügyvédi karrészéről. T ó t h  L. az ügyvédi kar 
mélyen érezte azon abnormis állapot súlyát, mellyet az ügyvé
di viszonyok rendezetlensége századokon át nyakába akasztott. 
Átlátva, hogy a’ törvényhozás jelen stádiumában codiűca- 
tionalis művel nem foglalkozhatni, csak arra kéri a’ t. táblát, 
hogy a’ jelen kérelmet az igazságügyi ministerhez utasítani 
méltóztassék, elfogadtatik. Jegyző: Bemutatja Zágráb városa 
jelentését, melly szerint a’ kir. személynököt tudósítja, hogy 
miután jelen körülmények közt utasítást nem adhat, követeit 
viszszahivta.— J o z i p o v i c h. Ma kapott tudósítást küldői
től, mellyben azok a’ követi tábla eddigi minden tetteit he
lyeselvén,a’ tábla iránt teljes bizalmokatnyilványitják,és egy
szersmind a’ tábla támogatására segélyüket felajánlják. Egy
úttal a’ nádornak ’s miniszterelnöknek is Írtak. Magát ’s kül
dőit a’tábla figyelmébe ajánlj a. (Éljen). Se be s ty  é n ’s Yi
d o s s  Zágráb városa tettét nem helyeslik,’s olly vélemény
ben vannak, hogyha követeiket viszszahitták, mást kelle va- 
la küldeniük. Egyébbkint miután teljes bizonyosság nincs, a’ 
tárgyat későbbre kívánják halasztani. —  S z e n t k i r á l y i .  
Ki kell mondani, hogy mindaddig, mig Zágráb város uj kö
veteket nem küld, amazok missióját bevégzettnek nem tekin
tik. Elfogadtatott.— J o z ip o v ic h .  Bátor fölszólítani Hor
vátország követét, legyen szíves fölvilágositást adnia’Bécs- 
be fölment horvát küldöttség iránt. A’ küldöttségek csak 
tartományi gyűlés által neveztethetnek ki; Hlyen pedig nem 
tartatott. Azt hiszi,követ ur legjobban tudhatja, m agány-sze
mélyek tette é a’ kérd. küldöttség, vagy az országé? Hallotta, 
hogy Kollowrath bizonyos isméretes egyedeket küldött’s bí
zott meg, hogy contrarevolutiót idézzenek elő. Ha Hlyeket 
büntelenül lehet tenni, nem tudja,mit tesz a’ magyar minisz
térium. E’ tárgyban intézkedni kell.— B u n y i k (nagy figye
lem).Habár hivatalos tudósításom nincs is a’ történtekről, an
nyit biztosan állíthatok, mikép ez időszerint tartományi gyű
lés nem tartatott, ’s úgy a’ küldöttség sem lehet ennek kifo
lyása. Ha volt küldöttség, magányemberek tették; ő és Szla- 
voniaköveteimitsem tudnak ró la ,’s felelősséget sem vállal
hatnak érte, (Éljen), J e g y z ői bemutatja a’ főrrtől viszszajött



népképviseletet, ’s pontonkint olvassa. A lr e n d e k  azon mó
dosítására, hogy a’ 7* telek választói basis V ite lek re  emel
tessék 0  1 g y a y  a’ módositványt e lfogadn i; K u b i c z a ,  
J u s t h ,  S e b e s t y é n ,  a’rendi szerkezetet megtartatni ja \ a s -

__d e ák.Ogy látom, hogy szinte általányos a’ hangulat
e’ táblánál, hogy a’ Y* telek maradjon. De nem is látom a’ 
forr. indokát; mert ha a’ változtatás tetemes volna, le og lát
nám kiilonbözésök alapját. De azt hiszem, hogy ki az orszá
got ismeri, sem culturális, sem számi tekintetben nem fog 
találni különbséget a’ két javaslat közt; mert A és 2 telek 
közt nincs culturális különbség; igy szinte számra nézve sem, 
mert beszámítva a’nemesség, polgárság *s honoratiorokat a 
féltelkesekkel,megközelíti a’ szavazók száma az 1 millió 200 
ezeret; az 'A telkesek e’ számot mintegy 100 ezerrel növe
lik. Már érdemes é változtatni e’ kis különbségért? Több me
gye panaszkodott, hogy V* telek által megyéik nagyobb ré
sze ki lenne a’ választási jogból zárva. És ez épen a’ stabi- 
üsmust pártoló forr. ellen van. Mi az,mitől leginkább félnek? 
Nemde az átalányos suffragium? Pedig a’ census főelverhogy 
minél kevesebb ember legyen a’ sánczokon kívül, ’s minél 
több belül. Ha a’ qualificatio szélesebb hasison á ll, tovább 
fen lehet tartani a’ fenállót. Meg vagyok győződve,hogyFran- 
cziaországban sem fogtak volna történni a’ legközelebbi ese
mények, ha a’ census szélesebb alapra leendett fektetve. Én
igen csudálkozom, hogy a’stabilitás barátai akarják megszo
rítani a’ qualiücatiót. Magyarország 7>ét ]12 telkes jobbá
gyok bírják. Nálunk a’ regula 'A telek; ’s e’ szerint A telke
sek száma 100 ezeret semhalad meg.(Éljen)A rendiszerke
zet t. i. Vitelek meghagyatolt.

Következett a’ forr. azon módosítása, miszerint a’ 100 
ft jövedelmet saját birtok vagy tőkéből kellene huzni. S c h née 
Ma d a r á s z ;  a’ rendi szerkezet mellett, A n d r á s s y  Pál, 
a’ főrr. módosítása mellett,valamint S z e n t k i r á l y i  is a- 
zon okból, mert a’ két javaslatközi lényeges különbségníncs; 
nyilatkoztak.— Következett azon pont, hol a’ követek napi- 
dijjáról van szó. A’ forr. nem akarják a’ követeket díjazni. E’ 
p ont felolvasása általányos viszszatetszéssel fogadtatott.—
D eák.Valamint azt hiszi, hogy const, országban egy rész
ről a’ legális hatalmat a’ miniszterek kezében erősíteni kell: 
úgy más részről óvakodni kell, hogy a’ felelősség ki ne ját- 
szassék.Márpedig nincs biztosabb eszköze a’ kijátszásnak, 
mint a’ forr. jelen javaslata. Nem mindig állhat meg a’ ház 
többségével a’ minisztérium; de igenis a’ nemzetközvélemé
nyével. A’ követeket mindenesetre securizálni kell az elélhe- ; 
tésről, mert a’ szükölködés az embernek leggyöngébb ol
dala. De hallottam némellyeket akép okoskodni, hogy a’kö- 
vetet akkor is megvesztegethetni, ha 6— 10 ftot kap. En- 
gedelmet kérek —  nem áll; mert hiúságot, fényüzési vágyat 
könnyen leküzdünk, de az éhségnek nem lehet ellenállani. 
Ezenkívül a’ tapasztalás azt mutatja, hogy az eféle vesztege
tések nem történnek igen föltűnő szemtelenséggel. Előbb a’ 
dolgot szép külsőben— simán adják elő; aztán ellesik a’pil- 
lanatot, midőn a’szükség az ajtón bekopogott, az ember há
lóba került,lassan önmagát is capacitálja— ’s végre enged. 
Azt is mondja tán valaki, hogy szegény ne választassa magát. 
Ezen elv szerint Magyarország inlelligentiája fogna kizárai— 
ni a’ törvényhozási teremből. Szóló nem akar derogálni sen
kinek; de azt hiszi, nem igen sokan vannak e’teremben, kik 
Pesten drágaság közepén csupa hazaűságból csak 3— 4 
hónapot is örömest töltenének saját erszényök rovására. E’ 
javaslat csaka’fő aristocratiának fogná kezére játszani a’nem- 
zet fölötti hatalmat ’sat. (Éljen)A’ rendi szerkezet marad.—  
Jegyző olvassa a’ megyei hatóságróli ideiglenes rendelkezést.
B ón is  a’ bizottság tagjai magyarul tudjanak (helyes),
K 0 s s u t h. A’ kapcsolt részek iránt azon vélekedésben van, 
hogy valamint az általa szerkesztett törv.javaslatban, melly a’ 
jelen alapra fektettetett, a’ 6. §ban volt szó Horvátországról; 
úgy itt is külön§ban kellene róla említést tenni, hogy Magyar
honban a’ magyar, Horvátországban a’ horvát nyelv álla
píttassák meg.Szóló szeretné, ha kikerülnők a’ specialitá
sokat Horvátországra nézve ; szóló miért tette ezt? mert 
kinyilatkoztatá, hogy kész a’ horvát nyelvet ’s municipa- 
litástrespeclálni, csak a’ kapocs szilárdittassék.E’ helyette’ 
szókat szeretné beiktatni: „saját anyanyelvűket.“ Többen fel
szólaltak e’ tárgyban,mindnyájan megegyeznek abban, hogy 
a’horvátnyelv használtassék’s leginkább abban térnek el egy
mástól, hogy egyik imperativ, másik permissiv törvénytakar. 
K o s s u t h .  A’ horvátoknak két féltő kincsök van: nemzetisé
gűk és municipalitásuk. Szóló ünnepélyesen nyilványitja, mi
ként nemzetiségüket kész respectálni, ha ők a’ kapcsot res- 
pectálják, a municipiumot megismeri, ha ők a’ magyar tör
vényhozást respectálják. Ezen értelemben kéri a’jelen javas
latot módosíttatni,mi sokkal nyugtatóbb leszHorvátországra 
nézve, ha kimondottuk „saját szabályaik kövelkeztében“mert 
elismerve az, hogy a’ törv. korlátái közt vanstatutarius joguk. 
Bunj i k:  Örvend, hogy Pest t. követének egész nyilatkozatát 
pártolhatja. Ko s s u t h  feláll mosolyogva: Minthogy Horvát
ország követe részéről azon különös örömmel találkozott,hogy 
vele valahára tökéletesen egyetért;viszonoza az érd.követ ne-

________m ______

ki is az Örömet. Egy kérdést iitéz hozzá: miután mosttanács- 
kozási nyelvül az anyanyelv fogadtatottebdiák nyelv nincs 
bé,mondjameg az érd. követ mitakarnak kapcsolati ny -  
vül?reményli a’ magyart. Bunj ik:  Igen rövid volt orom , 
mert látia hogy a’jelen t.javaslat nem Pest t. követe nézet 
szerint fogadtatott el. Annálfojva nem mer belóegyezni,mert
ő is akarna otthon élni. _

S z a 110 p e k:szinte örömét nyílvanyitja a horv.nemze
tisé^ biztosítása fölött.De utasitásanem levénPestt.követének 
határozottan nem nyilatkozhatik. S z e n t k i r á l y i :  megvall- 
ja nem tudja hányadán vagyunk. Az indítványt megtettem,vá
lasszanak a’t.köveí urak, magyar vagy horvát nyelvet, csak
hogy az ingerültség kikerültessék. Horvátország köv. csupán 
azt kívánta, hogy a’ statútum benne legyen, az megvan’s most 
nem fogadja el.Előbb pártolja az inditványt’s köszönetét sza
vazott; mostviszszavonja. Egyébiránt sokkal nagyobb érde- 
kekforognak fen,semhogy némi fogással ellehetne ülni a’dol- 
got, intézzük el a’ dolgot békesuton, én mindent elfogadok, 
mi méltányos ’s mi a’ fenlevő kapcsot biz. ositja. —  Több köv. 
pártoló fölszólalása után a’ szerkezet Horvátország köv. mó
dosítása szerint elfogadtatott. Ko s s u t h :  Buccari köv.figyel- 
meztetése következtében olly dolgot említ fel szóló, min rnár 
azt hiszi régen túlestünk. Közelebb ugyanis a’választó kerü
letekre nézve telt három észrevételei utólsójában azt kívánta, 
hogy buccari’s a’vinodoli kerületnek 2 köv.’s Horvátország
nak ezentúl 16 legyen. Szólónak akkori javaslata elis fogad
tatott ’s most nincs benne. J 0 z i p 0 v i c s: Buccari követének 
ellenmond. A’ határozat nem történt meg, mert Buccari ésVi- 
nodol Horvátországhoz tartoznak. Bóni s :  E’ kérdésen már 
túl vagyunk. Az érd. köv. eddig csakBucarit mondta Horvát
országhoz tartozni, most egy álfogással Fiúmét is oda szeret
né csatolni. Ez ügybeni határozat a’ főrdeknél is elfogadta
tott már,változtatni nem lehet. Marad a’ szerkezet. Ko s s u t h :  
Méltóztassék megengedni, hogy a’n.e.görög vallásügyében 
egy rövid törvényjavaslatot terjesszek elő, az egész t.javaslat 
3 pontból áll.Véleményem szerint, miután egy kimerítő t.ja
vaslat már elfogadtatott, a’ ház által a’ vallásegyenlőség tár
gyában, speciális intézkedésekbe jelenleg bocsátkozni nem 
szeretnék, csupán azokat kívánnám néhány pontban eliníéz- 
tetni’s a’ fenebbi t.javaslathoz csatoltatni, mik a’ rend’s nyu
galom biztosítására szükségesek (lásd a’ t.javaslatot) A’ 2ik 
pont a’ templomok elvételéről szól. Én e’ tárgyban még nem 
lévén eléggé avatott, az illető főpapokat kérdeztem meg, ’s 
azok akép nyilatkoztak,hogy e’szerkezetáltala’nyugalom biz
tosítva lesz.E’szerinthavalamellyközségnagyobb része megy 
át az uj vallásra,a’templom a’régi vallásban megmaradt részé 
leend.Én nyilványitom,hogy mintevangelicus szinte megelég
szem ezzel, habár illy esettől alig lehet tartani. Sz il  ág  y i N. 
váradi g. e. kápt. köv.: Nem kívánok többet, mint mivel más 
vallások bírnak, de óhajtandó lelt volna, hogy audiatur et al
tera pars. Szóló azon véleményben van, mint egy nagy férfi, 
ki azon polgári törvényt tartja leglökéletesbnek, mellyben a’ 
vallásról egy szó sincs. Ko s s u t h :  Nem szándékom e.g.ha- 
zánküait nyugtalanitni akkor, midőn a’ többieket megnyugtat
juk. Annálfogva nem vagyok ellene, hogy mindkettő kinyo
matván csak később vétessék tanácskozás alá. Elfogadtatott. 
L ó n y a y (Zempl.): A’ 3.§ra kíván némi felvilágosítást,mi
ért vannak ott a’ katonák is. Kos s u t h :  Itt a’ katonai egye- 
dek megemlítése röviden szólva, populáris statistikáját foglal
ja magában a’ végvidéknek. Eddig a’katonai egyedek túlnyo
m ó ig  folytak be; ezt a’ t. főpapok utasitásaután tette , hogy 
a’ polgári osztály is egyenlő mértékben legyen képviselve. 
S á r k á n y  bakonyb. ap. Őis örvend a’vallásegyenlőségki
mondott elvének,’s készséggel megegyezik benne. De midőn 
ezt teszi, azon meggyőződésben van, hogy Pest igen t. követe 
munkás lesz benne, hogy a’ katb. kérelmei is kihallgattassa
nak, mire ezennel föl is kéri. K os s u t  h: Ha főt. ur előadását 
megfontolja, úgy találja a’ dolgokat, hogy a’ kalh. vallás még 
a’ jelen t.javaslat után is jóval több jogot ’s hasznokat bi- 
rand, mint egyéb társvallások. E’szerint fontolgatván a’ fot.ur 
által majdan teendő kérelmeket, nem találtam mást,mi a’t.u- 
raknak más vallásunk irányában sérelmes lehet,mint hogy nőt
lenek. Én kinyilatkoztatom, hogy valamint minden egyéb vi
szonyban ; úgy a’ coelibalus eltörlésében is szívesen nyúj
tok segédkezet, mennyiben rajtam áll. (Helyeslés). Most csak 
azért szólottám e’lárgyban, mert a’ főtiszt, ur némi kivánato- 
kat említett fel,’s én nem gondolhalék mást, mint épen ezt; 
mire nézve szolgálatomat ezennel fel is ajánlom. (Tetszés: 
Minden szem a’ káptalanok széke felé fordul). S á r k án y : 
Pestnek igent, követesziveskedetta’komoly tárgyak közé né
mi kedvderitőt elegyíteni, mi valamint a’ házra, melly hall- 
gatá, ’s a’ komoly események fölötti elmélkedésben tán ki is 
fárad, jó hatással volt: úgy azt szóló is a’ lekötelezettség ér
zelmével elfogadni kész. Sok van uraim! mit a’ kalh. egyház
nak viszonosság tekintetéből, főkép a’jelen körülmények közt 
követelni kell; de most felvilágosításul csak némellyeket érin
tek meg. így nevezetesen protestáns atyánküai szabadon vá
lasztják superintendenseiket ’s egyéb egyházi főnökeiket, ná
lunk ez az érsekek,püspökök’s egyebekre néxve egészen más

kép áll. Napokban felolvastatott urunk királyunknak kegyes 
leirata, melly szerint az egyházi főnökök kineveztetését f ö 1- 
s é g es sz e m é ly én  ek fontartja.Ezen megnyugszom ma
gára az elvre nézve, de a’ választási mód iránt tudniillik, ’s 
kik által terjesztessenek fel ő f e l s é g e m a g a s  s z í n e  e l é  
kik a’ minisztérium contrasignálásával egyházi főnökökül fog
nak kineveztetni, a’ viszonosság tekintetéből van mit köve
telnem. Azután a’kath. egyház kénytelen a’ patronatusi jog e- 
lőtt meghajolni, erre őt kényszerítő törvények is kötelezik; 
ellenben a’protestans atyaüak patronatust nem ismernek;no- 
halelkészeik sok helyütt dézmáthúztak, tagosítás alkalmakor 
lelkeket nyertek, ’s jövőre az álladalomtól illendő fizetést vár
hatnak. Ez egy ok a’jogviszonosság megszerzése tekinteté
ből a’ tisztelt követ ur szives segedelmét fölkérni. A’ protes
tánsok külföldi alapítványaikat szabadon használják, ’s kül
földi egyetemekbe ifjaikat szabadon küldik, nekünk is vannak 
Rómában’sat. A’ mi végre azon egyháziakat illeti, kik a’tisz- 
telt követ úrtól az egyházi nőtlenség eltöröltetését inditvá- 
nyoztatni kérték;— ha majd nyílt sisakkal lépendnek föl,  ha 
elhagyandják a’ homályt, melly elégületlenségöket leplezi,az 
egyház tudandja használni törvényes hatalmát minden ollya— 
sok irányában, kik szeretik ugyan szedni az egyházi javadal
mak jövedelmeit, de fegyelmének terhét viselni nem tudják, 
nem akarják. —

A’ vallás ügyi két törvényjavaslat kinyomatása elren
deltetvén K o s s u t h  felszólalása következtében a’ tárgyalás 
más napra halasztatott.

B ú csú b eszéd ek  az országgyűlés végén. Fens. cs. kir. 
örökös főhg országunk nádora! Örvendeztető volt ez ország
gyűlés kezdete, mert sajgó fájdalmunk, mellyet fenséged fe- 
lejthellen édes atyjának és honunk dicső emlékű félszázados 
nagy nádorának halála által mélyen éreztünk— Örömmé vált, 
midőn a’ haza közszeretete ’s bizalma főherczegségedet a ’ 
boldogullnak magasztos tettei által szentesített ezen székébe 
emelte.— Kitörő örömzajra lelkesítettünk, midőn urunk kirá
lyunk édes nemzeti nyelvünkön fenségedet a’ nádori méltó
ságban megerősítette, ’s a’ magyar nyelvet, mint ’nemzetisé
günk főpaizsát kir. trónra emelni kegyes vala.— Kifejezhet- 
lenül örvendett lelkünk, midőn a’ hazának közatyja k. királyi 
előadásaiban a’ nemzet forrón óhajtott átalakulásának esz
méjét kezünkbe letenni méllóztatott. —  Tanácskozásink fo
lyamát ugyan az átalakulás roppant feladata természeténél 
fogva, nem egyszer nehezilé, de fenséged bölcs vezérlete a’ 
haladásnak terheit könnyíteni ’s az akadályokat legyőznitud- 
ta ; ’s a’ nemzet és fejdelem közti ismételt legbuzgóbb köz
benjárásával, az annyira óhajtott, ’s a’ külső események által 
is még inkább szükségessé vált ujulásáthazánknak létrehoz
ni, ’s nemzetünk boldogabb jövendőjét férüasan biztosítani 
kegyes vala.—  Fenségednek ezen magasztos hazaüui szere- 
teteért, és az egész nemzetre árasztott kegyeiért legforróbb 
hálánkat színe ebbe egész tisztelettel leteszszük. Mivel pedig 
csak az egyetértés lelke, ’s a’ törvények iránti tisztelet érlel
heti az üdvös reform gyümölcseit, fenségedet teljes bizalom
mal kérjük, méltóztassék további hathatós befolyásával a’ho- 
zott törvények éltető erejét ápolni, fejleszteni. — Mi e’ nagy 
munkában cs. k. főbgséged segédeinek egész készséggel a - 
jánlkozunk,és magyar őszinteséggel nyilványitjuk: hogy urunk 
királyunk, fenséged és a’ nemzet bizalma által az uj törvények 
végrehajtására ’s őrködésére megbízott miniszteriális kor
mányt működésében egyetértésünk és közremunkálásunk hoz- 
zájárullával erőteljesen támogatni lógjuk. A’ mindenhatónak 
bő áldása szálljon és maradjon fenségeden! Ez mindenkinek 
szive sugallata, —  ez pedig minden magyarnak hangulata. 
Éljen a’ nádor!!

Z a r  k a János személynöknek az országgyűlés bere
kesztésekor mondott beszéde: Fenséges ’slb.! Mai üléssel be
fejezzük a’jelen orsz.gyülést,mellynél,a’ hozolttörvényeket és 
azok következvényeittekintve fontosabbat ’s nevezetesbet tör
vényhozásunk évlapjai nem ismernek;a}rendkívüli események 
rohama áltál az alkotvanyos életnek olly nagyszerű postulá— 
tumai létesültek, mellyek rendes állapotok közt csak számos 
év során át valónak reméllhetők. Törvényeinknek, mellyek je -  
len oi szgyülésen szentesiltettek, kis kötegeálladalmunkmajd 
minden viszonyainak lényeges megváltoztatását foglalja ma
gában. Országgyűlésünk ez alakban utószorvan együtt; —  
haza tértünkkor a’ régi viszonyokkal többé nem találkozunk. 
A rögtöni átalakulás,— mellyet a’ körülmények parancsoló 
szüksége lön mulhatlanná,nagy,és sokféle áldozatokba került, 
sok egyesnek,— miért tartózkodjam a’ valót,ha keserű is,ki
mondani?— bár végromlását vonandja maga után; de, önér
dekét megtagadva,nincs a’ki ne volna kénytelen bevallaninni- 
ként az érdekeköszszeolvasztása, a’ közjogok tágítása, szó
val a’jelen országgyűlésen szentesített intézkedések legye— 
nek egyedül azok, mellyek a’ nemzetet a’ veszély ellen erős
sé, mellyek azt nagygyá és dicsővé alkothatják..Ezen igazság, 
elvben kétségtelenül állott eddig is, egyedül az alkalmazásra, 
az alkalmazás idejéie volt az alkotványos elvű honpolgárok 
közt különbözés,és miután ezen kérdésen túl telt bennünketaz 
események hatalma, nincs, ki elvileg kivívott átalakulásunk-
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nak erőt,szilárdítást,és álladalmat a’ legbuzgóbban ne óhajt- ' 
son. És most, midőn nehány pillanat múlva eddig birt közjogi 
szerkezetünk legnagyobb részét az élet a’ hisztériának adand- 
ja át, midőn egy nevezetes uj korszak nyílik meg előttünk, le
gyen szabad nekem, ki a’ régi jog engedte viszonynál fogva 
szólalok fel utószor e’ teremben, megemlékezni ősi alkotvá- 
nyunkról: hogy bár annak fogyatkozásai tagadhatlanok , bár 
szerkezete az újabbkor kivánatinak meg nem felelt, azon ér
deme mégis elvitázhatatlan, mikép nemzetiségünket, nemzeti 
alkotványos állásunkat az idők nehéz körülményei,a’sors sok
szoros csapásai közt fentartani, megőrizni képes volt; képes 
volt növelni’s érlelni az örökigazság alapján a’ szabadelvü- 
ség szellemét,mellytől áthatva alkotványunk kiváltságok osz
tályai önmagok lettek főtényezői a’ kiváltságok megszünte
tésének, és annak, miszerint a’ közjogok élvezete ’s gyakor- 
lataazegész nemzetre testvériesenkiterjesztetelt.Nehigye sen
ki, hogy a’ régi törvényeink iránti hálás-indulat, az újabbak
ra nézve nyom, és hatás nélkül enyészszék el, a’ régi iránti ke
gyeletben rejlik tanujele azon tiszteletnek, mellyel uj alkotvá- 
nyunkhoz viseltetni fogunk, mellyel ahoz mulhatlan viseltet
nünk kell, mert a’ törvény tisztelete nélkül a’ legszabadelvübb 
alkolvány sem válhatik soha valósággá. És igy a’ leáldozó 
napról hálával emlékezve, egyszersmind tiszta hazaüui ro- 
konszenvvel üdvözöljük a’ fölkelőt alkotványos életünk sza- 

I bad egén. Hű alattvalói hódolattal ismerjük el legjobb fejdel- 
münk alyjai kegyességét, miszerint a kor szükségét felfogva, 
nemzetünk kivánatit teljesité, köszönetét, hálás ’s buzgó kö
szönetét mondunk cs. k. főhgségednek, kinek átalakulásunk 
eddigi kivitelében is a’ nemzet olly sokkal tartozik, ’s kinek 
bölcs és teljes hatalmú helytartósága alatta’ békés utón meg
kezdettfejlődésnek további folyamát méltán várhatjuk; —  ő- 
szinte és teljes bizodalmát helyezünk felelős kormányunk lel
kes férüaiban, és noha rendkívüli feladásnak számtalan ne
hézségeit mélyen érezzük, bizton remélljük, hogy kitűnő je
les egyediségeknél fogva,— kormányunk, a’ nemzet bizodal
ma, a’ honfiak erélyes közremunkálása által támogatva, ké
pes leend a’ közélet felindult hullámai közt is , törvényeink 
szentségét, alkotványos szabadságunk, és az ezzel válhatlan 
kapcsolatban álló rendet megóni, és biztositni az anarchia el
len , mellyha lábra kapna, mindazt, mit nyertünk, sőt annál 
többet,— magát nemzeti létünket könnyen veszélyeztetné.

T Ö  K V É N Y il  A T  Ó S Á G O  K.
Zeiiipléiiniegye. A’ napi események, mellyek néhány 

nap alatt trónt égettek hamuvá, alkotványokat, dicsőket és ki- 
i elégitőket teremlének, villámként nyargalták be Európa e- 

gét, megyénk jobb jövő felésovárgolt leikes üai érzeményök- 
kel is találkozónak. A’ jelentékes perczek drágák és becse- 

* sek,az alkalom kedvező’smindezeketkörülményszerü eszélyes-
> séggel felhasználni egyedüli törekvése mindennek. Ugyan

azért öszszetartás, egybesereglés, és komoly tanakodás most 
a’ hazafi foglalatosságok elsője, mindenkitörés és zavargás

I nélkül. Az irány, mellyben haladni akarunk, egyetlen, és ezt 
; alkotványos utón közelíteni még legszilárdabb közakarat.Ha- 
5 ' zánk érdeke ugyanegy a’ felség érdekével, ez érdek egységi-
i ránli szent lelkesedés él minden kebelben, ’s ki a’ magyar hű-
> ség felől, király és haza irányában, annyi magas példa után, 
i mellyekben a’ nemzet jelleme tündöklik, eléggé meggyőződve 
i nincs, jőjön nézze ezt magánkörökben,köztanácskozásokban, 
i öröm és aggodalom közepeit, ’s mindenütt az őszinte hódolat 
r ’s minden áldozatra készség szinlést nem ismerő indulatáról

győződhetik meg. Illy érzelemmel van egybegyülve folyton az 
) ellenzék megyénkben, hol is már más pártszinezet nem mutat- 
1 kozván, az egész megye értelmiségének öszszesereglését kell 
\ érteni. ’S a’ mint bécsi, peslbudai, és más eseményekről jö t- 
j tek a’ tudósítások,azok fölött azonnal tanácskozott,mint a’kö- 
j vetek jelentései fölöllis,és miután a’ czél és közakarat ugyan- 
) egy, azaz alkotványos nemzeti haladás, szép egyetértéssel 
1 foly a’ tanácskozás, ’s készen tétetik a’ legkorszerűbb ered- 
r vény a’közgyül. szőnyegére.Minek is kedves tanúsága a’ mart.
» 2 2 ki rendkívüli közgyűlés, mellyre a’ szüntelen esőzés miat-
} ti tetemesen alkalmatlan utazás daczára is roppant közönség 
) érkezett meg. ’S fel olvastatván a’ követi jelentések az ország

gyűlés legközelebbi működéséről szólók, ’s mellékelt fölirás 
\ úgy az országos tárgyakkal foglalkozó választványnak már 
1 : kész legjobb szellemű jegyzőkönyve,valamintköveteink eddigi 
[ minden müködésök közkedveltséggel fogadtattak, úgy a’ vá- 
[ lasztványi javaslat is egy szó ellenzés nélkül helybenhagyatott, 

’s felküldetni rendeltetett. És ezek következtében ezentulZem- 
plén követei a’ nemzeti convent képviselőji gyanánt szóland- 
nak,teendőek, Zemplénmege az egyébiránt is határtalan köz- 

1 bizodalomban álló követeket, a’törvényhozás és alkotványos- 
ság fogalmához kötött határtalan befolyású képviseletijog
gal ruházta fel, mert meg van győződve a’ felől teljesen, hogy 
valamint a’ követi kar minden tagja ismervén a’ körülménye
ket ’s látván a’kor kivánatit, azoknak megfelelőleg hazafi kö
telességüket híven teljesíteni, örömest készek: úgy Zemplén 
lelkes követei minden üdvös eredvény létesítésében leghűbb 
kezeket nyujtandanak, Az országgyűlés teendőji tárgyában

készült isméretes fölirásnak ő febége elibe vitetése végett ki
nevezett orsz. választvány névsoiának felolvasása közben egy 
népes megye, Zemplén értelmesközönsége közvéleményének 
igazságos bírálata nyilványult. Az alkotvány, igazság és tisz
ta hazaüság barátinak’shiveinek dörgőéljenzése osztáa’nagy- 
rabecsülésmagasztosjelét, a’ vo.t kormány alkotványellenes 
törekvésében osztozottak nevei néma hallgatással törültettek 
ki, úgyszólván a’ hazaüság könyvéből. Kossuth Lajos neve u- 
lán többszörös szűnni nem akaró lelkesedés hatotta át a’ te
remet, és a’ karzat remek honleányai angyali tapsokban pa
zariák a’ legméltóbb jutalmat. Ezekután a’napi eseményekre, 
Apponyi György volt kanczellár leköszönésére,a’kormány el
járására vonatkozott beszédet Palkovics Antal és KazinczyGá- 
bor tartottak, az elsőrövidebb és kimerítő, a’ másik hoszszas 
adatok, a’legválogatottabb hasonlítások-, gazdag, virágos,lel
kesítő, de nem lázitó volt, mellyben többek közt Kossuth La
jos úgy jellemeztetett, minta’ ki több hasznot tett e’ hazának 
három év alatt, mint a’ kormány három század alat1.És ez köz
helyesléssel ’s isméti éljenzéssel közösen ismértetett el. A’re- 
mek és édes leköteleztetéssel hallgatott beszéd, mellyben a’ 
felség iránti legőszintébb bizodalom és tisztelet fejeztetik ki, 
bizonyosan sajtó alá kerülendvén, köztudomásra fog ju tn i, a’ 
benne ajánlott egyetértés valóban legmeghatóbb. Megemlí
tendő még jelen gyűlésünk ama határozata is, melly szerint a’ 
volt kormány hivtelen tagjai, kika’ hazát elkeserítették,’s a’ 
felséget is kellemetlen körülmények közé juttaták,Ulászló ide
jében keletkezeti egyik törvény ismeretes súlya alá vétesse
nek, ’s hogy a’ többi törvényhatóság is sürgesse,szives baráti 
kozremunkálásra a’ haza érdekében felfognak szólittatni. Vé
gül a’ nm. helyt.tanács tudósítása hirdettetett ki a’ szabad saj- 
iránt, mi is szinte éljenzéssel üdvözöltetett. És első alispánunk, 
ki ritka tapintattal és erélylyel áll jelen körülmények közepeit, 
a’ derék tiszti karral együtt ébren megköszönve a’ közgyűlés 
békés indulatu részvétét ’s egyetértés és békességre buzdít
ván, a’ gyűlést eloszlatá. E’ hónap 27én évnegyedes gyűlé
sünk lesz. K. K.

Zeinplénmegye. Martius 27kén kezdett évnegyedes 
gyűlésünkre több különféle rangú ésállapotu polgártársak tö
rekedtek elő, a’ különféle jelentékeny hírek valóságáról hite
les tudomást szerzendők. És követeink jelentésökből, azok
hoz mellékelt törvényszerkezetekből, ’s a’ miniszterelnök ő 
nagyméltósága rendeletéből haliának soha nem hallott va
lóságokat, váratlan eredvényeket.Megértették a’volt földes
urak, miként ázó eddigi jobbágyaik polgártársaikká, azaris- 
tocralák közpolgárokká lettenek,’s mindnyájan e’ haza gyer
mekei, az édes anya magasztos kebelén ölelköztek testvé- 
rekké.Öröm és aggodalom,lelkesedés és elmélyedés vonásai 
keltek az arczokon. Öröme és lelkesedése az eddigi teher
viselő osztály szabad polgárainak, kik szives bizalmukat, sej
telmüket és reményüket nem megteslülve, de túl haladva lá- 
ták a’ világ legemberségesebb , feláldozóbb aristocratiája, 
dynastiája és nemessége által. Aggodalma és elmélyedése a- 
zon eddigi földesuraknak, kikön fentartásuk tekintetében az 
urbériségre ’s ingyen munkára, mint biztos alapra támasz
kodván és fölszerelt jmlön gazdálkodással ellátva nem lévén, 
mint egy existentiájok fölött mondatott ki az ítélet. Aggodal
ma és elmélyedése azon tiszteknek,kik ispánságtól kezdve fel 
a’ jogigazgatóig szükségtelenekké, de nagy részint kenyér- 
telenekké is váltanak készületlenül.Ámde a’voll földesurak ag
godalmát, mint fölkelő nap a’ léghomályát eloszlatá csak
hamar a’ fogalmazott törvény azon szakasza, mellyben a’leg- 
szilárdabb biztosíték a’ haza becsülete kezeskedik minden 
kármentesítésért. A’kenyérvesztett urasági tisztek tehát azok, 
kik a’ statusűgyelmét epekedve várják, midőn milliók ajkán 
hála ének zeng fel a’ magyarok erős istenéhez;nagyra becsü
lés dicsőítés és hő reménybe buzog a’ felséges uralkodó 
ház, magyar aristokratia és nemesség iránt annyi milliók szi
vében. —

A’ miniszterelnöki rendelet folytában meglétetlek a’ 
kellő intézkedések, ’s addig is míg a’ királyi szentesítésre 
váró törvények annak rendje szerint kibirdetendők lesznek, 
kerületenkint a’ szolgabirák mellé egyegy táblabiró nevez
tetett, meg vinni városok és helységenként az üdvös törvénye
ket, mellyek e’ haza minden fiait egyenlőkké, testvérekké , 
és szabadokká keresztelők. De nem feledkezénk meg az öröm 
közepette üdvözletünket küldeni a’ legelső magyar miniszter 
elnök ő nagyméítoságának, ’s kifejezni a’ határtalan ragasz
kodást,és bizodalmát, mellyet e’ megye osztatlan meggyőző
dése helyez magas személyében, ’s minthogy a’ bizodalom 
az őszinteséggel karöltve já r , megkérjük egyszersmind ő 
nagyméltóságát alázatosan, hogy a’ szabadsajtó jótékonysá
gával! netalán viszszaélhetés eseteire tekintve,jövőre minden 
rendeletet saját aláírásával biztosítani méltóztassék.

Ezen név aláírási indítványon kívül, Kazinczy Gábor fő
szolgabíró ur még következőket indítványozta: 1) Illy nagy
szerű békés átalakulás ünnepét megülni, ’s hogy a’ rendiség 
zárt körei ezennel öszszeolvadjanak,’s többé ne mutatkozza
nak felhini a’ polgárokategyüttmunkálásra, tanácskozásra.2) 
Minden hatósági épületekre nemzeti lobogók tűzessenek, ’s

a’ nemzeti közös örömérzetbölindulva ki, a’ papok is has
sanak a’ haza nagy ünnnepének magasztositására, ’s ékesít- 
tessék lel a’ tornyokat szinte lobogókkal. 3) Kéressék meg a’ 
legjobb király ő felsége, hogy azon politikai foglyok, kik az 
ime elérkezett szabadság és átalakulás megközelítésé
hez törekedvén a’ féltékeny múlt boszuja alá estenek, szaba
don bocsáttassanak, ’s Mármarosmegye egy Uly elitéit, de ki
rályi kegyelem szerint feloldozott, és azonban azóta soha elő . 
nem került Lapsánszki honfitársunk holléte felől kellő nyo
mozástétel és értesitésadás végett fölszólittassék. 4) Hogy 
azon vértanúk,kik a’ rosszul sikerült olasz és gallicziai moz
galmak miatt 15— 20 évre elítéltettek, és azok közölt a’Ma- 
zuchelliezredbeli tisztek is az l840ki kegyelmes amnestia 
példájára, de nem azon alkalmazással, minthogy némellyek 
kibocsáltattak a’ kissebb kegyurak jó kedvéből, némellyek 
még mostanig nyomorgattalnak,nyerjék viszsza legdrágább 
kínosokét a’ szabadságot. 5) Addig is, mig a’ hálaemlékek 
gyűjtésében tovább terjeszkedhetnénk,kedves királyunk Vdik 
Ferdinánd ő felsége, és a’ teremtő szellemű Kossuth Lajos 
életnagyságu arczképével ékesittessék a’ megye tereme. És 
ez indítványok mind egyhangúlag elfogadtatván, határozat
ba foglaltattak, ’s foganatosításuk elrendeltetett.

A’ sajtótörvények szigorúsága fölött keletkezett vita 
szinte Kazinczy Gábor és Zalay Imre megnyugtató fejtege
téseik által teljesen lecsilapittatott.— Ezután az évnegyedes 
alispáni jelentés olvastatott, mellyből megértettük, hogy az 
éhezők múlt évi fülsegé.llésökre ajánlott negyvenezer forint
nak majd felefizetetlenül van,ésépen szerencsére, mert most 
is lévén éhezők, ezekre jó lesz fordítani azt, ámde az éhség 
nem várhat éveken,csak hónapokon át sem,’s ki másként nem 
segíthet magán, és igy az igazi éhező elhal az illy ajánlatok 
mellett. A’ szigorú behajtás elrendeltetett, ’s ezen eljárás is
mét megtanított arra, hogy jobb a’ sorsa a’ ki bírja, azaz a’ 
ki a’ fizetéssel később jár, vagy épen elmarad. No de talán 
ez az utolsó rákmenel! Az adó, és jobbágy telken lakott ne
mesek hasonló tartozása is beszedetni rendeltetlek, mert 
pénztáraink üresek.

Másnap martius 28án a’ derék főjegyző a’ közkedves
ség szerinti föltételért megéljeneztetett, hát még a’főügyész? 
számtalanszor. Igen, mert az úrbéri tartozások megszünteté
séről szóló törvényszerkezetre vonatkozólag indítványozd,mi
szerint kívánja, hogy a’ megye mondja ki nézetét a’ szőlők 
dézmájára nézve ’s hogy városát illetőleg, ő maga résziről azt 
is úrbéri tartozásnak tekinti,ésigy mondassák ki,hogya’hegy- 
áljai szőlőktől sem fog ezentúl dézma és bármi a’ helyetti fize
tés járulni. És minthogy az elszegényült Hegyalja számos je - 
lelenvoltlakosai ezt is könnyítésnek látták annyi bilincsek kö
zött, mellyekkel a’bortermeszlés kötve van, kitörő lelkesedés
sel fogadták az inditv. ’s egy két magyarázó közbeszólás mel- 
lőztévela’nagy többség kimondá,miszerinta’szőlőklőlsem fog 
ezentúl bárki is akár dézmát adni, akár pénzt űzetni.

És ezen határzat a’ milly közörömmel magasztaltatok 
általányosan épen olly aggasztólag halott egyesekre, kik a’ 
szőlőket urbériségnek,a’ mennyiben ezek nem az 183>tiik VII.
t.czikkben említett telek utáni löldeken ültetvék, nem tekint
hették, ugyanazért kétkednek, vájjon a’ szőlőkbeli dézma a- 
vagy a’ helyetti pénzfizetés megfog é téríttetni az álladalora 
állal?Különösen legnyugtalanítóbb aggodalomba estek a’íen- 
tebbi magyarázat utánSárosNagy ésKis-Patak városok felsza
badított közönségének lakosai. Ezen két egyesült város u- 
gyanis régebben szivén hordván az önállás ’s szabadság vá
gyát, még 1835ik észt. váltotta meg magát regéczi Breczen- 
heim Ferdinand ő herczegségétől 300 ,000  e. ítért,’s immár 
a’ volt földesur kiüzetvevan, de kölcsön pénzzel, most m ár, 
némellyekszerint a’nem úrbéri szőlők után a’zempléni magya
rázat szerint megszünika’9ed és 1 Oed jövedelmezni,’s ha az ál- 
ladalom azt megnem térítené,felszabadítás vázlatában munkás 
községek lakosai szánandó sorsra jutnának,annyiban,mennyi- 
benőka’mostanélőség tetemes áldozatávalszerezhetikmegcsak 
az utódoknak ama szabadságot melly az 1 S3 yßiki országgyű
lés figyelmeztetésére mit sem adott községeklakosaira ingyen 
kegyelemből árasz atik ki, és igy a’ haza érdekében és szel
lemében előzőleg buzgó községek sulytoltatnának úgy szólván 
akkor, mikor egyetemes jó llét’s boldogság czélozlatik. Nem, 
ez nem lehet, Magyarország szabad határa hátán szolga föld 
nem lehet többé, ’s hogy különösen a’ legtöbb ápolási gond
dal és költséggel miveit hegyaljai szőlők maradjanak a’ szor- 
galmatbünteto kilenczedelés és tizedelés, azaz ötödölés, vagy 
a’ helyetti limitálás önkénye alatt,azt a’ maikor szellemével 
öszszeegyeztetni lehetetlen. És ha szabad lesz a’ Hegyalja, és 
minden szőlő, ismét fel nem lehetni,hogy épen csak ezen jö
vedelmet elvesztett földesurak maradjanak kárpótlás nélkül. 
És ha áll ez a’ földes urakra, állni fog bizonyosan a’ felsza- 
badultküzségekre is, kik földesurak gyanánttekintendók. Fé- 
re azért minden aggodalommal, fiai e’ fejledező hazának ! Itt 
jobb lét napja virad mindnyájunkra, biztosit ebben más sza
bad nemzetek példája, jó királyunk atyai indulata, a’ nemzet 
legkedveltebb szeretettebb férjfiaiból alakitott minisztérium 
bölcsesége és hűsége. íifi ezen tekintetek oszlaták elS. Patak



'városok aggodalmát is, ’s ímiután a’ megye az idd intését ko
rán megértett közönség helyzetét magáévá tette, ’s mellette 
a’ minisztériumnál is közbevetendi magát és azt eszközlendi, 
hogy e* megyében egyetlen kiváltságolt közönség minden föl
desurak fölött első helyen kármentesittessék, adja isten, hogy 
más hasonló helyzetben álló fölszabadított községek is illy a- 
tyáskodásra találjanak a’ megyéknél, most azonban ezennel 
fenakadva van illy községeknél a’ vállalat elő vitele ’s megtör
ve a’ hitel, minek eredvénye a’ bukás, és tönkre jutás. Föl— 
desur ugyanis illy községekben a’nép, város, jobbágyokaddig 
mig váltsági tőkéjüket ki nem űzették, az egyes lakosok,’s e- 
zek most a’ zempléni magyarázat, de a’ szabadság eszméje 
szerint is fölmentetvén minden úri tartozási fizetés alul, ele
sett a’ város jövedelmének nagy része, nincs miből fizetni a’ 
kamatokat, ’s a’ hitel veszve van, és illy fontos körülmények
ben a’ minisztérium minélelőbbigondoskodására ismulhallan 
szükség van,’s hogy a’ segély nemkésend, az idd szellemét 
korán megértett községek, ’s azok emberséges magyar hite
lezői bizton várhatják.

Mart. 28án este tartatott meg a’ megyeház teremében 
a’Kossuth Lajos ur tiszteletére rendezett lakoma, mellynél az 
egyenlőség, szabadság és testvériség urak, polgárok és zsi
dók fesztelen vegyületében bebizonyittatott ugyan, de hogy 
épen ezen szent háromság igéjének megtestesülésétől mégis 
féltek némellyek,abból következtetni, mert a’ szólásszabadság 
csak bizonyos kikötéssel engedtetett meg, hogy t. i. a’multak 
ne emlittessenek, jövőt illetőleg is, csak ottan óvatosan tájé
kozza magát a’ szónok. No de hisz ez nem csuda, hogy a’rna- 
gyar remegve áll a’ kedvező nagy történetek hulláma között, 
az jellemének egy nemes vonása, ’s épen azért bizhatni 
hozzá szilárdul, mert a’ nép, melly szerencsés átalakulásának 
küszöbén az öröm kéj mámorának engedi át magát, ’s az 
első nyereség elfelejteti vele a’ jövő egészét, nem született 
nagyra. A’ magyar törhetlen volt küzdelmeiben, nyomattatá
sában, és nem félt a’nehéz időkben, mellyek nemzeti életének 
egére fergeteges borút hozának,’s most midőn ege dereng, 
és istene mosolygó arczát fordítja reá, remegésével a’ biztos 
félelemnek használja fel a’ kedvező pillanatokat, hogy azok- 
bana’ jövendőség számára olly maradandó jobb létet készít
sen, melly tartós legyen, mint egy nemzet élete.

A’ magyar lakomát, Fitai Sándor vezérlete alatti —  ez 
előtt pataki most már megyei— banda buzditá, minden ma
gyar ízlést kielégítő művészetével, majd az üunepély szónoka 
Kazinczy Gábor ur vonta magára a’ közfigyelmet, ki a’ körül
ményekhez alkalmazott beszéde után Kosuth Lajosért mint 
legelső magyarért ürített poharat, azután szónokoltak töb
ben, ’s kevésnek jutott a’ szerencse röviden szólhatni, né
hány igét is, mig az ünnepelt szónok, többszöri, ’s tartalmas 
beszéde mind rövid volt a’ közfigyelem füleiben.Ezen férfi la
komát, a’ lelkeshölgyek tánczvigalma előzte meg mart 26án.

Mart. 29kén a’közgyülés is mutatott még némi remegé- 
'si jeleket, mert eszébe jutván, hogy a’ terembe majd ezután 
már oMyan közönség is gyülekezend öszsze,melly ezt építette,
'de benne-soha nem volt, hivatalos,’s az a’ táblabirákat majd 
:kiszoritja;a’ helyek rendezésére nevezett választványt! Uraim 
•ne féljenektőlünk,mi tisztelve adunk az érdemnek elsőséget,
’’s tolakodók nem leendőnk.— Ha azonban már bátran állunk,
•a’ nagy átalakulás mezőjén, ’s nemzeti lobogók lengenek 
megyeszerte toronyokon, ’s más épületekben. K. K.

K Ü L  F Ő L li.
R écs  april. 13árt,Az Olaszországban láborzó osztrák 

hadsereg fővezére R a d e c z k y  a’ hadügyminiszterhez f. hó * 1 * *

| 7éről jelenté: miként a’ piemontiák királya előnyomulásában 
kissé késlekedőbb kezd lenni, ’s hogy a’ milánóiaknál nem 
találja a’ reménylett rokorszenvet. Az első ütközés a’ két tá
bor közt april 6án történt.— E’jelentés— természetesen csak 
a’ győzelmekről értekezik, ifiket egyes apró csapatkák czir- 
kálás közben kivívtak. B e n e d e k  ezredes Marcariában 10 
vasast a’ genuai ezredből 13 lóval fogott el, ’s szétrombol- 
tatáazon házakat, mellyekből a’ seregre tüzelés tétetett, ’s 
végre a’ piemontiakat az Oglión átkergeté; az osztrákok kö
zül egy főhadnagy esett el. ’s két közvitéz megsebesittetett. 
Radeczky az állomás főpontjainak megerősítésével foglalko
zik, ’s a’ derék csatát ott várja be.

A’bécsi újság az olaszországi tábort illetőleg april 8tól 
következőket közöl: f. hó 8án reggeli 7 órakor jelent meg az 
ellenségMarcariából mintegy 8— 10 ezernyi erővel ’s Goito 
előtt állomást foglalt, melly e’császárvadászok 4ik zászlóaljá
nak egy dandára által védetett. A’ Wohlgemutféle osztály tar
taléka a’Mincio folyam balpartján állott. Csakhamar megkez
detett a’ tüzelés, a’ császáriakjól lövöldöztek mintegy 3— 4 
ezer ellenség ellen.—  (Meg kell jegyezni, hogy ezt a’ had
seregbeli németek Írják, kiknek okuk van kétszerezni az 
ellenség számát). Néhányszor megkísérlé az ellenerő Goito 
elfoglalását, de mindannyiszor viszszaszorittatott. Az ellenség 
által használt 3 ágyutelepneka’császáriak csak egyet szegez
hetnek  ellen. 4 órai tüzelés után Wohlgemuth vezérőrnagy a’ 
hídon átvezette sergét, mikor is az ellenség kereszt tüzelései 
által sokat szenvedtek.

A’ viszszavonulás álta l, melly a’ gradiskaiak által fe
deztetett,a’hid elzáratott. Azelső tábortest vezértábornagyagr. 
Wratislaw a’Goíto melletti események hírére haderejét azon
nal öszpontositá, ’sannairegy részévela’hely felé közelitett 
Radeczky pedig, ki az ellenségnek e’ Ifid elfoglalási erőkö- 
déséből azt gyanitá,hogy az ütközni akar, minden vitézi,mel
lyel Veronában rendelkezhetett, Villafrancgig előre vezetett, 
hol is a’ mantuai őrséggel mintegy 18— 20 ezerrel egye
sült. Azonban minden várakozás ellenére az ellenség Okén 
reggelre eltűnt, minden elfoglalt állomásaikat önkéntodaha- 
gyák,’s hihetőn Marcariába vonultak viszsza. —  Jelenleg a’ 
tábortest első része Villafrancánál állomásoz, a’ második Ve
ronában ütött tanyát—  készen minden perczben bár melly 
fenyegetett pontnak védelmére.

Ugyancsak 8án hg Lichtenstein vezérőrnagy is csatát 
vívott az insurgensekkel; a’ vezér őrnagy april 7én indult ki 
sergével Veronából,’s San Bonificaóban megszálván, másnap 
végrehajtá feladatát. Az utak részint felhalmozások és torla
szok, részint mélyre ásott gödrök által járhatlanok voltak; az 
utak melletti magasokon embercsoportulatok vétettek ész
re, de mellyekből kivenni nem lehetett, ha vájjon fegyverzet
iek é, vagy fegyvertelenek? pár ágyú durrantás közébök —  
elszéleszté őket; azonban Sorio mellett komoly ellentállás- 
ra találtak. Ezen hely jól megerősittetett, ’s mintegy 8 0 0 —  
1000 önkénytes által tartatott elfoglalva, A’császáriak roha- 

j nással vették be Soirot’saz önkénytesek közül 50 a’ csata
téren marad, ’s 3 0 — 40 elfogatott. Ezalatt Martini ezredes 
a’ mootebelloi hidat foglalá el, hol két ágyúnak is birtokába 
jutott, a ’ jó császáriak jelentésükben az ellenség veszteségét i 
szorgosan följegyzik, de mennyien hullanak el közülök, arról 
mélyen hallgat krónikájok.

A’ közönséges újság szerint Bécsben apr. 8án paran
csolat bocsájtatolt ki, miszerint Velencze ismét minden úton 
viszszaszereztessék. Nugent tábornok osztálya szórazról fog 
ellenmüködni,mialatt az osztrák tengeri erő vizen támadja meg 
azt. A’ nép ezen erőszakos mozgalmakra keresztes táborozást
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kezdett, mi a’ győzelmet el nem  t é v e s z t h e t i . —
FRANCZIAORSZÁG. LedruRollin ismét egy körleve

let bocsájlott közre főbiztosihoz a’ választásokat illetőleg. 
„  A’ kormány— úgymond— hacsak lelépni, vagy árulóvá len
ni nem akar, szerepét nem szoríthatja csupán arra , hogy 
jegyzőkönyveket vezessen, ’s a’ szavazatokat olvasgassa; né
ki kötelessége Francziaországot fölvilágositni, ’s arratöre- 
kedni nyíltan, hogy az ellenforradalom készületei meghiúsul
janak. Avagy utánozzuk é mi azok hibáit, kiket legyőztünk ? 
Távol legyen; ők álnokság és hazugság utján kormányoztak, 
mi az i g a z s á g n a k  akarunk diadalt; —  ők e l n y o m á k  

j a’ függetlenséget, mi annak szabad tért szerzünk; őkmegvá- 
í sáriák a’ lelkeket, mi szabadokká teszszük azokat.4̂ ’stb. A’
I biztosoknak megengedtetik, hogy kerületeikben a’ nekik a- 
| jánlott követséget elfogadhassák, csakhogy nyilván mint arra 
' izgatók ne lépjenek föl.—  Jelenleg az egész Francziaország 

választóji harczrakészül. Montalembert is bocsájtott ki válasz
tási manifeslumot, ’s pater Lacordaire is a’ jelöltek közt van.

Az Alpesekhez küldendő tábor megalakult, ideiglenes 
vezére a’ legidősebb osztályparancsnok. —  Úgy nemkülön
ben a’ párizsi nemzeti őrsereg tiszti állomásira is a’ választá
sok megtörténtek.

Abdelkader Pau várba fog szállíttatni, hol számára az 
eddiginél nagyobb kényelem ajánlkozik.

K e l e t  P o r o s z o r s z á g .  Apr. 3. Kelet Poroszor
szág minden városiban lengyel proclamatiók bocsáttatnak 
közre, arra hiván fel a’ népeket, hogy nyilatkozzanak, ha 
vájjon a’lengyelekkel, vagya’poroszokkal kívánnak é tovább
ra is tartani? Thorn melletti Strasburgban lengyel nemes ve
zetők alatt már két lengyel ezred is alakult, hogy kivánalaik- 
nak illő nyomatékot szerezzenek.— A’ Danzig előtti kikötő
ben franczia hajók horgonyoznak , mellyek fegyvert szállí
tottak a’ lengyelek számára.

N é m e t a l f ö l d .  Az amsterdami kereskedési lapHaa- 
gából jelenti, miszerint oda Metternich hg. april 6kán érke
zeti, ’s csak nyolcznapi pihenés után szándékozik Londonba 
álevezni. —

OROSZORSZÁG. Miklós czár tapasztalva a’ hangula
tot, mellyel közelebbi manifestumaa’ mivelt Európában fo
gadtatott, ’s hogy a’ minden oroszok egyetlen ura előtt épen 
nincs kedve senkinek megijedni; tehát ő ijedt m e g ,’s nagy 
gyorsasággal tesz javítást kibocsájtott manifestumán, misze
rint e’ szó j a s y z  y hibásanfordittatott p o g á n y r a  , mert 
az az orosz szentirás szerint népet jelent; vagyis ő felsége a’ 
népek hatalmát elismeri, de azért— a’ mig lehet— maga a- 
kar annak usurpátora lenni.

T i Is i t b e érkezet magánlevél szerint Sz.Pétervár és 
Moszkvában szinte kitüzetett a’ forradalom zászlója, ’s mind
két városban a’ kormány ereje megtört a’ nép öszszesitett 
akaratán. Bizonyos tudósítások nem érkeztek, minthogy ott 
N e s s e l r o d e  még az, mi nálunk volt, Metternich. —  El
lenben a’choleraujolagi kiütéséről hiteles tudósítások érkez
tek, melly Oroszországnak délkeleti részén pusztít, ’s ezen i- 
rányban kezd felénk húzódni.

TÖRÖKORSZÁG. A’ Sullán, leginkább az orosz követ 
ármánykodásira,ki az alatt, mig a’ franczia és angol követek 
a’ helyzet bizonytalansága miatt nem nyilatkozhattak, a’ nagy 
vezért egészen saturálta péterváradi nézetekkel, a’ franczia 
respublikát elismerni vonakodik. 150 ezer jól (?) fegyver
zett, ’s begyakorlott (??) hadserge van, ’s ezzel majd csak 
fog demonstrálni a’ szegény!! respublika ellen, mialatt hon 
Miklós czár fog ősei székén osztozni.

46ik szám. É R T E S Í T Ő . 1848.
Gfahajók

P e s t r ó
reggeli

P e s t r ő l  Z i m o n y b a  minden kedden, lefelé Eszéken

B é c s b e  naponkint, Győrrel kapcsolatban.
Indulásóra: l e g e l i  7

j á r á s a ,

óra.
, fölfelé Titelen át.

,, minden pénteken lefelé Titelen, fölfelé Eszéken át. 
O r s o v á r a  minden vasárnap, Galacz és Konstantinápolylyal kapcsolatban 

„ az oláh részen.
„ minden csütörtökön, Galacz és Konstantinápolylyal kapcso-
„ latban a’ török részen.

O d e s s á b a  april 9 és 23dikán az ugyanezen napokon Orsovába induló
„ gőzössel.

Indulásóra: reggeli 6 óra.
S z o l n o k b ó l  S z e g e d r e  minden kedden és pénteken reggel 
S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden vasárnap és szerdán reggel, 
p e s t e n ;  april Íjén 1848.

A z  első cs. kir. szab. D unagözhajózási társaság főügynöksége. 5— 0

Kazd,asii8'i egyesületnek a’ gyapjú eladás megkön-
az említett országos vásár p / I f  i m Ä  kegyelmesen megengedtetvén: ennek következtében 
!■ em ,[ ors?Jto°s vasa ezen túl mindég Medard napja után következő hétben, az elővásár oe-

dig magaban Medard betűben lészen tartandó,’s ezen szabályhoz képest már a’f észt Maius 28ra
eS<? dífp e ?VnSffi 18 S a!n iunius 4kén fog kezdődni- Mi is ezennel közhírré tétetik.KeltPesten 1848ike\i apui tikén. Szép es  syFer. polg.m ester.K acskovics L.főj. 1__3

Hirdetvény.
’nm m kir.httótanács uíján I847ik évi juniushó 22én 25890. sz.a. intézvényezett leg

felsőbb határozat ^nrint a’pestiMedárd országos vásár határnapjának mindenkor8 nappal később-

Hirdetvény.
Szabad kir. Pestváros hatósága részéről közhírré tétetik: hogy miután a* nemes vármegye 

hús ár szabás jogáról lemondott, e’ város kebelében f. észt. május iső napjától kezdve nem csak 
apróbb nemű u. m. juh, ürü, bárány, és borjú, hanem szarvasmarha húst is szabad lesz minden
kinek a’kijelőlendő helyeken ’s megálapittandó rendőri szabályok korlátaiközött kivágni. Kelt Pes
ten az 1848dik évi april 8kántartottvároshatóságiközgyűlésből. S z e p e s s y  Ferencz, polgár- 
mester. Ka c s k o  v i c s  Lajos, főjegyző. 1—3

I rés alkalmával 4S47ik évi tokaji uradalmi termé-
1 " ■ j sü 113 hordó közönséges, és 2 hordó 4 putto-

A ’ nmlgu magyar kir. udv. kincstár kegyes. nos máslás bor, készpénz -  lefizetés mellett el
jóváhagyásából folyó észt. april 26kánTarezalon j fog adatni.
a’k. tiszttartói laknál tartandó nyilványos árve-j Kelt Miskolczon, februárhó4én1848.2-3

„ i n á n  n  táv könyvárusoknál. Ára a’ hátralevő 3 évne- 
T l H U l l K d ^ ü I V  I l J S d ^ d .  gyedre 3 ezüst forint, helyben 2 forint Megje- 
* Előfizethetni rá minden postahivatalban; lenik minden vasárnap egy tömött ív. Szerkeszti 

Budapesten Ma g y a r  Mihály és E mi c h  Gusz- és kiadja T á n c s i c s (Stancsics) Mihály. 3 —3
Szerkeszti H e l m e c z y  Mi h á l y .  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-ulcza 453. szára.



PEST

csütörtök április sokán

48ik szám 
1818.

Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden ízben egyegy ivén. ülótizethetin helyben a’ szer
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kíván

taid példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Miniszteri jelentés és rende
let; nézetek a’ hivatalok betöltése iránt. — 6 fels. kegyeim, királyunk 
levele az ország nádorához. Országgyűlési utólagos közlemények. — 
T ö r v é n y h a t ó s á g o k :  Tolna, Fejér, Máriuaros és Liptómegyék 
közgyűléseik; pesti mozgalmak.)

K ü l f ö l d ,  (Ausztria. Anglia, Német, Dán, Lengyel és Orosz
ország.)

Értesí tő.

M A G Y A R O R SZÁ G  é s  ERD ELY.
A* 1 2 3 4 kormányi rendelelek és tudatandók lehető terjesztő— 

sébeni közremunkálásra az illető lapok szerkezlői is megké
retvén és [elhivatván,mi is közöljük a’ következőket.

P o l g á r t á r s a i n  k!
Az országgyűlés eloszolván, a’ hazának közkormányzá

sát a’ törvények értelmében átvettük.
Midőn ezta’hazaminden törv.hatóságaival ’s egyes pol

gáraival tudatjuk, felhiva érezzük magunkat kinyilatkoztatni : 
miként nemcsak közügyeinket igazgatni, hanem a’ további 
kifejlődést is előkészíteni és biztosítani tisztünk lévén, ennek 
érdekében a’ nemzetnek és minden egyes honpolgárnak tör
vényes szabadságát’s a’ rendet, mint a’ szabadság föltételét, 
hatalmunkban álló minden eszközökkel védeni, és fentartani 
kötelességünknek ismerendjük.

Minélfogva a’ törvény nevében a’ hatóságoktól, egyes 
tisztviselőktől,és a’hon minden polgáraitól hazafiuiközremun- 
kálást kívánunk, megvárva azon engedelmességet, mellyel a’ 
törvényeknek mindenki tartozik.

Eljárásunkról annak idejében felelni úgy tartjukköteles- 
ségünknek, mint dicsőségünknek. Pest april 16 .1848 .A’ma- 
gyar független minisztérium, gr. B a 11 h y á n y L., D e á k  
F., b. EÁ) t v ö s J., K l a u z á l  G., K o s s u t h  L., gr. S z é-  
c h e n y  i I., S z e me r  e B.

Re n d e l e t .
Miután a’ megyék kormányzása főispánok helyett hely

tartókra alkotványellenesen bízatott;
Miután a’megyei főkormányzóknak fizetéseik a’törv.ho- 

zás mellőzésével emeltettek föl, és e’ fölemelt állapotban az 
országgyűlés kijelentett akarata ellen tartattak fen.

Ezennel rendeltetik:
1)  A’ megyék főispánhelyettesei hivatalaiktól fölmen

tetnek.
2 ) A’ megyei főispánok fizetései az I845 ik  év előtti 

állapotba helyeztetnek viszsza.
3 )  Azon utasítás,mellya’megyei főispánokra nézve 1845. 

augusztus 14éről adatott ki, megszüntetvén, kötelességüknek 
a’ törvények rendeletéhez képesti teljesítésére utasittatnak.

4) Melly megyékben jelenleg főispán nincsen, azokban 
addig,mig főispán neveztetnék ki, törv. értelme szerint a’kor- 
mányzásazalispántilleti.Pestapril 16 .1848.S z e m e r e  Ber

talan. Belügyminiszter.

P e s t ,  april l8kán.
Igen helyesen tőn a’ minisztérium, hogy legelső teen

dőjének ismeré, a’ törvénytelen administrálorokat elkergetni 
bitor állásaikból.Csak azon nem fogy el csodánk,hogy ez em
berek elég szemtelenséggel bírhattak remélleni hivatalaik 
m egtartásáéiig  hallánk néhány esetet, hogy a’ 32 darab kö
zül valamellyik lemondott légyen. Részünkről, ha valahol, itt 
igaznak találjuk e mondást:„bonum ex integra causa,malum 
e quolibet defectu,“  mi alkalmazva annyit tesz, hogy azon fő
ispánok, kik a’ törvénytelen fizetést, a’ mégtörvénytelenebb 
praesidiálisokat elfogadák—  szinte azon bánásmódot érdem- 
lenék, mellyet drágalátos collegáik —  az administrátor u- 
racskák —  tapasztaltak.

Miben voltak azok is különb emberek?nem űzték é szint— 
olly gyalázatosán a’ depravatio ördögi mesterségét, nem hó
doltak é föltétlenül az absolutismusnak? sőt nem tetézték é 
bűneiket még azzal is, hogy nemcsak otthon vesztegeltek,de 
magában a’ t.vényhozás szent teremében ishintegetnikezdék 
a’ lelki depravatio magvait.

A’ nemzet igazságos kivánatai mind az ő elleszegülései- 
ken törtek meg; —  ők sodorták volna hazánkat az absolutis- 
mus emésztő örvényébe menthetetlenül.“

Miért kíméltessenek tehát? hogynevök törvényes vala, 
hogy félelmes hatalommal bírnak? —  De hát a’ nemzet i- 
gazságos haragja, melly reájuk nehezedik, nem félelmesb é? 
A’ konkolyhintő sátán ezentúl is eltiportatik. Haillyesmit egy 
város ellenében el lehetett mondani, — miért ne néhány, a’ 
közvélemény által is kárhoztatott, ember ellen? Gyökeres ja
vításoknál a’ legyezgetés igen helytelen gyöngédség. Udva- 
riságra semmi szükségünk. —

Hogy tehát a’ bonum ex integra causa valóság legyen , 
a’ praesidialisos főispán uraknak is adassék ki az obsit.

ügy halljuk, hogy a’ kamarai hivatalnokok mind egy 
lábig megerősitvék állásaikban.

Uj instilutió és régi emberek nem férnek együvé ! Sza
badság és absolutismus soha nem érintkezhető pólusok.

Nagyon szépen hangzik, miként úgy menjünk az újkor
ba át, hogy fölötte mindenki csak örülhessen, és szomorúság
ra ne legyen oka. Igen ám! de e’ tételnél nem csak a’ régi em
berekre kell tekintenünk; vagy az uj kor emberei föltétlenül 
csak örülni köleleztessenek ?

Nem igazak é Deák Ferencznek azon, a’ törvényhozás 
asztalánál mondott szavai: hogy az átalakulásnál az ország 
legszebb,legértelmesb osztálya:minő a’ mezei gazdáké és ügy
védeké áldozatul esett, —  pedig a’ haladásnak barátai és 
pártolóji ők voltak; és nem igaz é,hogy sok fiatal ember a’ 
fonák institutiók mellett szerzett tanulványait azon czélra, 
mellyre szánvák, nem fordíthatván, kenyér nélkül maradt,pe
dig ők küzdöttek, ők ontandák vala szívok meleg vérét a ’ sza
badságért, az ő lángoló hazaszeretetök segité kivívni azon 
reformokat, mellyek isten is úgy akarván, boldogitni foghat
nák jelenben a’ nemzetet.

Szabad é róluk megfeledkeznünk, olly emberek miatt, 
kik egész készséggel vették föl a’ szolgaság jármát ’s egész 
készséggel segitékkovácsolni a’bilincseketa’nemzet nyakára?

Ezek öröme kedvéért szomoritsuk é meg a’ hazának sza
badság bajnokait? azért engedjük éfölsarjadzani az általányos 
elégületlenség bujtorjányát, mert a’ kegyelemvesztett szolga
csoport zavaroghatásától félünk.

Nagyon jól tudom, hogy a’szolgalelkü ember, ha leke- 
nyereztük,ügyünketmagáéváteszi:ki legmélyebben meggör- 
bedt a’ zsarnokság előtt, ha állását biztosítjuk, legdühösebb 
ellene leend azon hatalomnak,melly őt a’porig sülyeszté. Az 
uj hatalmat hizelgőleg fogja dicsérgetni mindenfelé, buzgó 
párthivévé esküszik, ’s vakon engedelmeskedni fog.

De azt sem feledjük ám el, hogy ki eszközzé lenni meg
szokott, jöjjön egy másik, akárbasai hatalom, megint annak 
szolgáland, mertnincs becsérzete, mert a’ szabadságot nyo
mom önérdekének alá rendeli.

Nekünk nem vakon engedelmeskedő gépekre, de meg
győződésből buzgólkodó nemzeti tisztviselőkre van szüksé
günk: ollyanokra, kik a’ nemzet javát piszkos önérdekeiknek 
alá nem rendelik soha,kikidegenhatalornnak rabeszközei len
ni nem birtak, inkább szabad szegénységben vesztek volna el.

Sokan becsületnek tartanák szolgálni a’nemzetet, édes
nek hinnék a’ kenyeret, mellyetnekik szabad nemzet küzdése
ik méltó jutalmául nyújt.—  Mig most bizonytalanságra ha
gyatva, nyomorubb leend állásuk, mint volt az idegen járom 
alatt. —

A’ kormányon ülő férfiak egyike jóslá ’s pedig, hinni a- 
karjuk,szent meggyőződésből,hogy a’proletáriusokróli meg- 
feledkezés rázza meg a’ statusokat, —  és még sem iszonyod- 
tokmagatok teremteni proletáriusokat?Vagy a’ rázkódások
ban telik lelketök öröme? ! Go l u b  V i l m o s .

A’ „bécsi újságé 107. száma hivatalos rovatában,pedig 
ő felség ének,Magyar ország nádora és kir. helytartója I s t v á n  
főherczeghez intézett következő cabinéti irata olvasható : 

Kedves öcsém főherczeg I s t v á n !
A’ felelős magyar mínisterium alakítása tárgyában, 

1848. mart. havában magyarrendeimhezkiadottintézvényem, 
valamint annak a’ rendek általi elfogadtatása nyilványos lapok 
utján a’ nem magyar státusaim felelős ministeriumának is tu
domására jutván, az utóbbi szükségesnek tartotta nálam a’ 
végett súrgetőleg lépést tenni, hogy minden aggodalom elhá
rítása végett a’ nagylelkű magyar nemzet és képviselőji által 
mondatnék ki, miszerint az egész osztrák monárchián fekvő 
közös státusadósság igazságos arányban, a’ magyar korona 
alatt levő tartományokra is átruháztassék.

Mivelhogy ezen intézvények által Magyarországomnak 
többi statusaimhozi alapviszonyai, mikép ezek a’ pragm. san- 
ctio által megállapittattak, nem változtak, sem változni nem 
fognak; ’s mivel az én nemmagyar státusaim ministeriuma ál
tal nyilványitott aggodalom, a’ magyar nemzetnagylelkü ér- 
zeményeinek megfelelő őszinte nyilatkozat által könnyen és 
hamar megszüntethetik; és mivel e’ tárgyban, az országgyű
lés legközelebb leendő bevégeztetése miatt formaszerinti tör
vényes intézkedés kesesztül nem vihető: ezeknek következté
ben ezennel kedveltségedet sürgetőleg felhívom, hogy az or
szág rendéivel illő módon annak szükségét tudassa, miszerint

birodalmam nyilvános hitelének fentartására részökről olly 
őszinte kijelentés történjék,hogy általa magyar tartományaim
nak a’közös státusadósságbani részvétele iránti minden aggo
dalom nyugtatólag megszüntessék. A’ rendek illyetén őszinte 
nyilatkozata létrejöttében a’birodalom véderői, mellyek je
lenben a’ birodalom üdvére és javára minden erők egyesíté
sét kívánják, feltűnő növekedést nyerendnek, a’ bizalom meg
erősödik, és a’ nagylelkű érzeményeknek, miket a’ magyar 
nemzet minden fontos időszakokban tanúsított, uj jele fog a- 
datni. Az én lm magyar nemzetem, valamint kedveltséged, ki 
iránt ezen nemzet méltán teljes bizalommal viseltetik,elfognak 
ez által távoztatni minden okot a’ tartományaim eddig testvé
r i i g  egyesült népei közti olly fontos és kívánatos egyesség 
megzavarására, és teljesitendik legbensőbb kivánatomat, a’ 
legszorosabb öszszeköttetés fentartása iránt.

Személyes tudomása végett hozzáteszem még, hogy az 
esetben, ha a’ státusadósságbani részvét aránya fölött valami 
tájékozás szükségeltetnék, kedveltséged azon szempontból 
indulhuland ki, miszerint Magyarországnak az öszszesmonár- 
chiáhozi viszonya illő mértékben vétetnék tekintetbe, ha reá 
az öszszes státusadósság mintegy negyedrésze, 10 milliónyi 
mennyiségű évenkénti adóban ruháztatnék. Bécs, april 7kén 
1848. F e r d i n á n d  m. k. (H. K.)

Ezen fontos kir. iratról közelebb mi is elmondand- 
juk nézeteinket.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
April 3. d. e. í 1 órakor tartott kér. ülés részletei.S z é c h e- 

ny i I s t vá n .  Uraim! Ámbár a’ bőbeszédű magyarok sorába 
tartozom, még is ez országgyűlés alatt nem sokat"untattam önö
ket, — most azonban engedjenek meg, hogy türelmöket igénybe 
vegyem. Csekély belátása szerint — úgymond — ez óriás ese
ményedben, mellyek nehány nap alatt egyszázad teendőit fejtet
ték k i , az állásokat constatirozni kellvén első főpont az, hogy 
az országgyűlés mielőbb oszoljék e l , másik, hogy minden re- 
actió előidézésétől óvakodjunk. Nagy csatákban kicsinségekkel 
bíbelődni nem lehet, nehogy a’ sok apró érdek megsértéséből e- 
redhető reactio az eredvényt kétessé tegye. Soha életében sem
mi úgy meg nem hatotta , mint Kossuth Lajosnak tegnapi be
széde : melly után úgy van meggyőződve, hogy municipium nél
kül a’ zivatar bennünket elsodor. Átlátja ugyan a’ municipium hi
ányait— de annak a’ felelős ministeriummal öszszeegyeztetésé- 
hez nem kell quadratura círculi kitalálására igényelt combinatio. 
A’ municipium eszközlendi azt, hogy a’ nemzet alkotványos ke
rékvágásából ki ne zökkenjék. Mindenek előtt akarnunk kell te
hát, hogy a’ municipium megmaradjon: de olly szerkezetbe sem 
kívánná szorittatni, melly az országot mozdulatlanságra kárhoz
tatva, reactiót idézzen elő. Mi kormányoz most a’ megyékben? 
A’ népérzelem, a’ hazafiui szent érzés. Ki gondolhatta volna, 
hogy olly nagy tömegek, minők most az országban öszszegyül- 
nek , csendesen szétoszoljanak! Ki parancsol nekik ? egyedül 
azon nagylelkűség méltánylása, hogy a’ nemesség testvérként 
az alkotvány sanczaiba vévé a’ népet. — Most rendelkezéseink
ben részletekbe nem bocsátkozhatunk. Most ideiglenes intéz
kedésnél egyébre nincs idő: most mielőbb szét kell mennünk, 
hogy a’ felelős ministerium a’ nyert csata gyümölcseit nyújtsa az 
országnak. De azt mondják, hogy a’ ministerium provisio nél
kül nem járhat el. Nincs meszsze a’képviseleti országgyűlés, ad
dig elég, ha rendet tart a’ ministerium: könnyebb lesz annak ha
ladni már, ha mi egy mocsáros feudális rendszer hináraiból ki- 
bontakozánk. A’ legroszabb szerkezetű gép is jól mozog, ha he
lyes tapiotatu egyedekállanak élén, mig a’ legjobb is csak dö- 
czög, kellő egyedek hiányában. Átlátja szóló, hogy a’ megye 
jelen szerkezetében nem maradhat: de hiszi, magától is jóra fej
ük majd á  dolog. A’ törvényjavaslat ellen kifogása nincs, csak 
hogy jelen körülményeinkben életbe léptetni nem tartja tanácsos
nak. Jelen ünnepi állapotunk sokáig nem tarthat, az uj rendszer
rel az érdekek öszszeütközésbe jőnek, és majd akkor rendre lesz 
szükségünk. — A’megyék rendezését illető probléma megfejté
sét az életre hagyja, az elemek küzdelme jövő országgyűlésig 
tisztába hozhatja az egészet. — A’ nemességet tényleg kizárni 
nem akarná: mert nemzetiségünk képviselője csakugyan ez.Most 
divatba jött mondogatni, hogy már többé a’ nemzetiséget védeni 
nem kell, — a’ testvériség öszszeolvaszt minden nemzetiséget: 
úgy de a’ szláv épen ezt hirdeti, és majd mellyik olvasztja föl 
másikát? — Minden nemzetiség iránt becsüléssel viseltetik: a- 
zonban épen azért a’ magyar nemzetiséget minden áron megőr- 
zetni kívánja. Annihiláltatni nem akar, — ennél sujtóbb emberre 
nem lehet, mert az nemcsak a’ testre, de lélekre is zsibbasztó- 
lag hat. — A’vén ember mi egyébben keresné örömét, minthogy 
családja, rokonai magyarok nyelvben és érzelemben egyiránt. 
Inkább börtönben akar sinleni, mint magyar nemzetiség nélkül 
lenni szabad. — Ezért nem akarná a’ különben is tömérdeket ál
dozó nemességet kizárni, mert a’ nemzetiség képviselője mos
tanság csakugyan ez. Pest követének beszéde tegnap elragadd 
ő t , vele abban egyetért, hogy a’ megyét fen kell tartani, csak 
azt nem hiheti el, hogy a’nemesség befolyása megrontaná a’ren
det. A’ levegő már ollyan, hogy ha a’ nép be nem menne is a’ 
gyűlésbe, az egyenlőség nem veszélyeztethetik. Sokszor hallá, 
hogy minden embpr egyenlő: pedig az isten a’ legnagyobb pri
vilégium osztogató, mert az egyik embert nagyszerűvé teremté, 
mig a’ másiknak alig juttatott egy kis velőt, ez igy megy minden
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tulajdonainkra nézvést. Annyi igaz, hogy a’ szabadságra min
denki hiva van—Szóló még sok illyeket mondott el, végűi úgy
mond—most, midőn minden kő úgyis megmozdult, legalább a 
municipiumokat törvényes utón ne mozgassák hagyjuk fejlődni, 
ha mindenki megállja helyét úgyis azon törekvendik, hogy cas
ta ne legyen. Nemzetiségünket magunk ne ássuk alá. — A me- 
gyegyülésen az eddig részvevőkön kívül, még a’ helységek kül
döttei is jelenjenek meg. Ez alázatos indítványa. (Éljenzés). 
—B ó ni s. A’ törvényjavaslatot pártolólag nyilatkozott. H u n- 
k á r pedig az emancipált, független nemesség mellett igyek
vők törni lándzsát.

Ezután az elnökség elegyes ülésbe hivá a’rendeket,melly 
után országos ülés tartatván az eddigi alsó táblai megállapo
dások hitelesittetének meg, ’s a’ főrdi válaszokról tétetett je
lentés. K o s s u t h  szabadságot vön megjegyezni, hogy miu
tán ő felségével a’ minisztériumra nézve a’ nemzet megegye-
zett,a’törvényeketcancellariatagjatöbbé nem ellenjegyezheti.
(Helyeslés). Igaz, a’ szoros formaság mellett ez még meg
járja: de miután a’ cancellária, mint dicasterium meg- 
semmitetett, fel kell Írni őfelségének,hogy ez országgyűlési 
törvényeket Battyhyány által contrasignáltassa. Közhelyeslés
sel fogadtatott az indítvány. S z e m é l y n ö k . A z  országgyű
lés bezáratása napját szorgalmazó föliraton stilaris változ
tatásnak kell történni, miután ő felsége eziránt megelőzőleg 
nyilatkozott már az elegyes ülésen fölolvasott leiratában.

Ezek végeztével az ülés ismét kerületivé alakultát. P á z -
má n d y ,  Uraim! Látom önök képéről mintegy ezt súgni fü
lembe, no te ugyannagy fába vágtad fejszédet, midőn tegnapi 
nyilatkozatoddal előjövél. Nem tehet róla, ha a’ tegnapi nyi
latkozata nem tetszett, lehet az vakmerőbe igaz.Pestnek kel
lene felelnie: de vele nem áll egyenlő téren, ó  nemcsak ha
zánkban, de nyíltan megvallja, egész Errópában népszerűség
gel bir.(EIjenzés).És e’népszerűségét olly utón érdemié meg, 
’s ollyannyira, miként soha egyetlen diadalmas hadvezér sem, 
ő népszerűségének magas halmán áll, míg szóló alant a’ kö
zönséges emberek sorában, hol nálánál többen vannak egy 
fejjel magasabbak. Pest köv. szónoklatának erejével (szólót 
sem véve ki)kebleinketmegrázza,sőtföllázithatjatetszése sze
rint: és ennyierő ellen, szóló csak egyszerű füzveszszővelbir. 
De azért sem küzdhet vele, mert elvileg legkisebb különbség 
sincs köztük: különbözik annyiban csupán, hogy a’ körülmé
nyekben, mellyekető előteremtett, a’ kivitel módját másként 
látja. Engedjenek meg mégis,hogy néhány észrevételt tegyen. 
A’ municipium erős támasz a’ közhatalom ellen, melly ellen a’ 
szabadságot megová. Azonban hite szerint, valamint a’ ne
mes gyümölcs csiráját legkeményebb kéreg takarja, melly 
azt a’ vihar ellen védi;de fölsütvén a’ tavaszi napsugár a’ héj
nak szét kell pattannia, hogy a’ csira fölviruljon: úgy a’ me
gyerendszer is szétpattanand, midőn a’ szabadság napja— a’ 
népképviselet— fölviradott. Szóló a’ municipiumnak őszinte 
barátja,de úgy látja,hogy népképviselet mellett az ollyan,mint 
a’ száraz holipli, mellyet a’ vihar egyetlen csapása öszszezuz, 
mert a’ nagyobb hatalom mindig absorbeálja a’ kicsinyt. Kik 
azt hiszik, hogy a’ jelen amabilisconfusióban megtarthatnia’ 
municipiumot,— igen csalatkoznak;— ha fentartható az, csak 
a’ pesti indítvány szerint történhetik meg. Egyébiránt a’köz- 
ségi és megyei rendszert öszszezavarni nem kell. Amazt á- 
polnikell, mert basisa a’ szabadságnak: de a’ megyei legke- 
vésbbésem védheti a’ szabadságot, a’ politika most már kö- 
rébenem tartozván, ’s pedig azért,mert különben felelős mi
nisztériumunk nem lehel. Sejtelmekben apodicticai igazság 
nem lévén, felhágy jóslatával, csak arra akar felelni, hogy a’ 
nemzetiség a’ megye által őriztetett meg, minek szóló ellen
kezőjét látszott vitatni, midőn a’ municipium megszorítását a- 
jánlá. Pest k.a’hisztoriátszegzé szóló ellen.József német kor
mányáról szóló annyittud, bogyó élőnyelven akarván igaz
gatni, a’helytartótanács tagjait felszólitá,hogy magyarul igaz
gassanak, mire azok a’ nyelv képzetlenségével feleltek. Ekkor 
hozábe József,a’ holt latin nyelvet kiküszöbölendő,a’ németet. 
Nemzetiségünket a’ nép és reform vallás ’s a’ közép nemes- 
ségtartámeg.A’kérdésrejelenbenszavazatotnemsürgeldetaná- 
csolja, ha megtartani akarják a’ municipiumot, fogadják el a’ 
pesti indítványt.

Kos s u t h : Ne m foga’tárgyhoz mélyenszólani, tegnap 
eleget mondott véleménye okadatolására. Most csak tisztelt 
barátjához van néhány szava. Mellőzi azt, mit barátsága haj
landóságából személyérevonatkozólag mondott: isten mentse 
meg szólót, hogy maga azokat valóknak érezze, akkor maga 
mondaná ki fejére az ostracismusl, mert a’ szabadságra néz
ve veszélyessé vált. És bízik istenben, hogy ollyak érzelmé
től megőrzi kebelét.— Igaz az európai viszonyok ismeretével 
vesződő statusplilosofok kétségbe vonják, hogy megye és fe
lelős minisztérium öszszeegyezlethelők: de tán szóló van hi
vatva arra, hogy megmutassa az életben, miként e’ két intéz- 
vény között nincs ellenkezés. A’szabadságnak az biztosítéka, 
hogy mindenkinek hatásköre meghalároztatván,minden hata
lom csak annyi erővel bírjon, hogy mást szabadságában ne 
gátolhasson. Ez nem megfejthetetlen. Nincs a’ szabadságra 
veszélyesebb, mint a’ zu viel regirung. Hol nincs fölruházva 
mindenki hatalommal saját köréig: ott az egyed elnyomatik. 
A’ status magas polczáról nemispiérhetvéna’ helybeli viszo

nyokat, jó tisztviselőt sem találhat a’ faluknak és megyéknek 
számára. A’ szabadsággal öszszeegyeztethető nemcsak a’köz- 
ségi,de megyei szerkezet is. HaeztEurópa bölcsei megfejteni 
nem tudák, tán szóló fejtendi meg. Józsefről nincs úgy ér
tesülve szóló, mint Komárom követe. József csak privatim em- 
lité Pállünak, hogy a’ holt diák nyelv helyébe a’ magyar legyen 
közigazgatási.Józsefnek minden magánlevele élete maga is bi
zonyítja azt, hogy ő nagy német volt.

Azt mondja érdemes barátja, nemzetiségünket csak a’ 
centralisátio óhatja vesztétől meg. Miként áll a’dolog? Ha lát
ja, hogy minden megyében magyarul folyván a’ tanácskozás 
jegyzőkönyvei magyarul vezettetnek, ’s mind ez nyilványo- 
san történik, látja, hogy minden megyegyülés mintegy tűz
helye lesz a’ nemzetiségnek, mellyből a’ világosság szétárad 
az egész hazán,— hiszi hogy ez a’nemzetiséget terjeszteni fog
ja. De hogy miként terjeszsze azt a’hivatalnokhoz utasitottmi- 
niszteri zárt levél:— ezt megérteni nemtudja. Azt vetik ellen, 
hogy a’ képviselők nem beszélendenek magyarul a’gyülés a- 
latt: hogy ime, Liptóban legközelebb is mi történt! —  Szóló 
úgy van értesülve, mig a’ nemesség vön részt a’ megyei ta
nácskozásban, ha a’kis nemesség bement felső megyéinkben, 
azonnal tótul folyt a’tanácskozás. A’ képviseleti megyegyülé- 
sen ez nem történhetik meg soha, mert a’ miniszternek hatal
ma leend a’ törvénytelenül cselekvőt hivataloskodásától fel
függeszteni. Hagyják meg a’ megyét mostani alakjában,a’ta
nácskozás többször is más nyelvű leend.Tegnap mondámár 
hogy az eszköz megválasztásában nem csalhatlan; csak egyet 
kér, hogy senki ne tulajdonítson e’ törvénynek democraticus 
irányt, mert annak egyéb czélja nem volt, mint megmenteni a’ 
megyét’sez alapon a’ nemzetiséget.

Ki azt vitatja,hogya’ nemesség legyen ezentúl is a’m.- 
gyülések alkotó eleme, az roszul számit, mert ép a’ megtar
tatni kívánt nemességet veszélyezteti személyileg és vagyo- 
nilag egyiránt. Az úrbéri megszűnt haszonvételek értékét e- 
valualni kell kármentesítés végett. Az evaluatio csak megye 
utján töténhetik. Adják az evaluatiót nemesi kézbe, olly rop
pant somma terjesztetik az országgyűlés elé, hogy a’ képvi
selők gyűlése azt fogja reá mondani, „nem tudnak semmit.“ 
Ezt szóló elkerülni óhajtaná. Az adó kivetés novemberben el
kezdődik, az adatok revelátiója a’ nemességtől függvén, olly 
kulcsot adnak elé, hogyannak borzasztó következései lenné
nek. Mert az bizonyos, hogy az aránytalanság miatt öszszeüt- 
közések támadnának, mi tán az egész hazát vérbe borítaná.—

Ki a’ nemességet megtartatni kívánja, csakúgy éri el 
czélját, ha a’ megyét népképviseletre basirozza. Ha jelen tör— 

’ vényjavaslatot czélszerünek nemtartják, ám vessék félre, he
lyette mást lehet indítványozni: de a’ kérdést szavazat alá ne 
eresszék, mert ezáltal némellyek mintegy áldozatul jelöltetné
nek ki: Kia’ mostani állapotban akarja megtartani a’megyét: 
azon miniszternek merészségét nagyra becsüli, ha e’ mellett 
felelősséget vállal. Az olly miniszter előtt fejet hajt, ki ekként 
a’ jelen országgyűlésen hozott törvények végrehajtását biz
tosítja. Jelen javaslatnál szóló jobb módot nem talált, sokat 
gondolkozott felőle, az intelligentiát kiváná ugyan a’ megye 
gyűlésen képviseltetni, de annak deűnitióját nem lelte meg. 
Mert hacsak az Írást, olvasást’s 3 iskola végzését vesszük is 
intelligentiaul,a’nemességtetemes része kimarada’gyülésből. 
A’ nemesség mellett községi képviselők sem egyenlítik ki a’ 
dolgot, mert például CsanádnaklO— 12 k ö z s é g e d ü l -  
d e n e  l e g f ö l e b b  72 k é p v i s e l ő t , ’s ezek mit te
hetnének 900 nemes ellen? —  Nem látott egyéb módot a’ 
tisztán képviseleti alapnál. Ki jobbat tud, ajánljon, csak ne 
szavazzanak, mert ez által a’ nemesség ellen szavazók, áldo
zatul designáltatnának.—  Gondolkozzanak, hogy a’ czél el
érethessék: de a’jövő országgyűlésre halasztani ez ügyet le
hetetlen.— J o z i p o v i c s. Kimondák már máskor,hogy sen
kitől jogot elvenni nem akarnak;nembánja,ha mindenkire ki
terjesztik is a’ jogot, de kimondani ő nem meri, hogy azon 
nemesség, mellyel a’ zsarnokság ellen annyi éven át küzdött, 
kik őt ide küldék,— a’ megyei gyűlésből kizárassék. Gondol
janak ki valami jobbat: de ő nem lesz olly gyáva, hogy a’ 
nemességkizáratásábabeleegyezzék.—  S z é c h e n y i .  Meg 
van győződve,hogy a’ nemzetiséget Pest köv. javaslata nélkül 
megmenteni nem lehet. A’különbség köztük csak az,most kell é 
javaslatának t.vénybe menni,v. jövő or.gyülésen?(Most most!) 
olly körülményekben élünk, hogy mindenkinek tetszeni lehe
tetlen: azért mondja ki mindenki véleményét bátran.—  Voti- 
satiót ő sem akar, nem mintha félne a’ veszélytől, mert az jö 
het mindig,’sarrra  ő akármikor készen áll. (Éljen!) Ezután 
a’városi követek felé fordult szóló, némi kegyeletes emléke
zetet szándokozván gerjeszteni bennük : természetesen mert 
félt szavazataik eredvényétől. —  Sokan kiáltozák, hogy a’ 
pesti indítvány fogadtassák el. Ba t t h y á n y  miniszterelnök 
— úgymond— ez életkérdés fölött,collegáji kelteje egymástól 
véleményben eltért, a’ kiegyenlítés óhajtandó mert különben 
a’ miniszterség egy része viszavonulni kénytelen leend. Ja
vuljanak egy közép utat, hogy mindenki megelégedjék. E’ 
nyilatkozatnak azon hatása lön,hogy -— az ügy zárt tanács
kozásba vitetett még az nap’5 órakor, mellynek eredvénye

tudva van.— Mielőtt szétoszlott az ülés, néhány a’ főrdektől 
viszszakeri.lt üzenet olvastatott föl.

April 6kán reggeli 10 órakor tartott kér .  ü l é s  rész
letei.— S z e n t k i r á l y i  fÖlolvasáa’ kapcsoltrészekrőlszó- 
ló határzatot, mellybe, mivel néhutt csak Horvátország volt 
megemlítve B u n j i k mindenüvéa’k a p c s o l t  r é s z e k  kife
jezést kiváná igtattatni; e’ prókátoros aggatódzás méltó bo- 
szonkodással fogadtatott, mert Horvátország követe csaku
gyan oda látszék irányzani, hogy legalább papiroson sza
kadhassanak el az illyr atyafiak Magyarországtól.

Ezután kérdés tétetett az iránt, vájjon akarnak é a’ren- 
dek magyarázatába ereszkedni azon törvénynek, melly az úr
béri viszonyok megszüntetéséről szól? különösen a’ szőlőkre 
kiterjednek e a törvényszavai?— Altalányosan mindenfelől 
„nem kell semmi újabb magyarázat“ —. hangzott; némellyek 
azonban, mi\elez iránt tegnap a miniszterelnök intézett kér
dést a táblához kaptak az alkalmon ’s örömest elmagyaráz— 
gattákvolnaa’ törvényt, míg nem Deák Ferencz azzal vágta 
útját az e’ részben fölmerülhető bajjóslatu vitának,hogy a’ bí
ró a’ már megalkotott törvény szerint Ítélni fog az előkerü
lő és érdembeli kérdések fölött, megfogja különböztetni az 
úrbéri természetű tartozásokat a’ nem úrbériektől;— ha pe
dig még is akarnak valamit határozni, ám várják meg— úgy
mond—  a’ holnap megérkező miniszter-elnököt, vele érte— 
kezendők a’ dolog felől.

Ezen is átesve, a’ megyei tisztválasztások iránt előter
jesztett törvényjavaslat fölött kezdetett meg a’vita.Némellyek 
a’ tisztviselők helyettesítését nem a’ főispánra, de a’ bízott— 
ványra kívánták bízatni, az első alispánságot pedig tisztujitás 
által vélték betölthetőnek,— ezt cselekvendők az esetben is, 
ha az egész tiszti kar lemondanamég a’ jövő országgyűlés e- 
lőtt,— t. i. a’ törvény csak ezen időre rendelkezik ideiglene
sen, állitván a’ jelen közgyűlés helyett egy vegyes elemű bi- 
zottványt, mellynek föladata volna mindaz, mit közigazgatási 
tekintetben a’ közgyűlés tőn.—  Illy ellenvetések következté
ben De á k  Ferencz szólalt föl, mondván: A’ legközelebbi át
meneti hónapokról csendességet kívánunk, jelen állapotunk 
nem normális, rendelkezni kell tehát, hogy minél kevesebb 
zavar támadhasson. Ezért javasoltatik a’ közgyűlés helyébe 
bizottvány. Azt mondják, a’ tisztviselői kar in corpore lemond; 
lehető, de nem valószínű. Ez előtt is midőn illyesmi megtör
tént, mielőtt a’ tisztujitás megtartathatott, köteleztetének a’ 
lemondok folytatni hivatalaikat: ezután is úgy leend; vagy 
pedig mivel erre fegyverrel senki nem kényszeríthető, he
lyébök a’ zavar eltávoztatása okáért surrogaltatni fog tisztvi
selő. —  Mert ugyan ki rendelje meg a’ restaurátiót? az ed
dig divatozott közgyűlés? no ugyan szép módot keresnénk ez 
által a’ zavar eltávoztatására; a’ választvány ? — még ez az 
öszszeirást teljesítheti, azalatt beköszönt a’ jövő országgyű
lés, melly egészen másképen intézkedendik. Gyakorlatilag e- 
gyéblehetség nincs, mint a’ jövő törvényhozás öszszeüléseig 
a’ megyei közgyűléseket fölfüggeszteni, minden tisztujitással 
együtt, ’s ha ez alatt pótlani kell a’ tisztviselőséget,ennek vég
hezvitelére a’ főispánt a’ bizottványnyal egyetérlőleg felha
talmazni. —  Bizodalmatlanságot emlegetnek? a’ népben nem 
lesz több bizodalom akkor, hanem a’ bizottvány nevez, ha
nem a’ kortestömeg választ tisztviselőket. Egyébiránt az el
ső alispán helyébe mást választani szükségtelen, teendőit a’ 
másod alispán is elvégezheti: a’ kissebb tisztviselőket pedig 
könnyű surrogalni, sőt akkor sincs baj,ha helyük üresen ha- 
gyatik,— történt az már máskor is, ezer módja lévén a’ me
gyének pótlani azon teendőket, mellyekre nézve a’ tisztvise
lői szék üresen maradt.— Ezeknél fogvást pártolja a’ t.vény- 
javaslatot.—  E’ beszéd végeztével vezetteték be W e s s e l é 
nyi  ’s a’ hallgatóság zajos éljenzéssel fogadta a’ világtalan 
szabadságbajnokot. —

B e ö t h y  az unióra nézve törvényjavaslatot nyújt be, u- 
gyanezt teszi Deák a’ partiumok iránt, melly törvényjavaslat 
Kossulhlól származott, és mivel most Bécsben időzött,némi 
közügyek kiegyenlítése iránt, —  helyette Deák nyujtá be a’ 
javaslatot.—  Kinyomatni rendeltetlek. —  B a r a n y a i  Kassa 
város kivánatát adja elő , miszerint a’ zsidók vallásuk titkai 
felfödözésére kényszerittessenek, ha polgárjogban részesülni 
kívánnak, ha pedig a’ fölfedezést makacsul megtagadnák, az 
országból ulasiltassanak ki.—  Ez embertelen kívánat meg
vetéssel mellőztetett. Bars megye és Fejérvár bizodalmát sza
vaznak az országgyűlésnek. —  S z e n t k i r á l y i .  A’ törvé
nyek contrasignálása iránt fölirati javaslatot nyújtott be, mi
szerint a’ jelen országgyűlésen alkotott törvények már a’ mi
niszterelnök állal írassanak alá.— Közhelyesléssel fogadtatott.

Pi u k o v i cs Bácsmegye részéről az országgyűlésnek 
b i z o d a l m á t  s zavaz .  —- Ugyanezt teszi K e n d e  Szat- 
rnármegye nevében. Egyúttal küldőinek azon óhajtását fejezi 
ki, hogy egy generalis quittel szüntessék meg az ősiséget a* 
sicuti possidetis nyomán, törüljék el a’senioralusökat és ma
jorátusokat is egy füst alatt.

Ezután a’ vallásegyenlőség ellen nyilatkozó főrendi vá
lasz olvastatott föl, melly méltó boszonkodással fogadtatott, 
a’ főrendek minden okadatolás nélkül egy clausulát akarván
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a’ javaslatba tenni, melly a’ clerusnak elégnél több alkal
mat nyújtott volna oda magyarázgatni a’ dolgot, bogy a’ ka- 
tholica vallás tovább is praedominans maradjon.— A’ ren
dek azonban laconice vették a’ dolgot, ’s maradtak előbbi 
halárzatuk mellett, mi rögtön országos ülésből a’ lőrendek- 
nek viszszaüzentetett. A’ többi kerületben megadatott tár
gyak is hitelesittetének az országos ülésben. ’S ezzel a’ dél
előtti ülésnek vége szakadt.

P e s t ,  april 18án.
A’ mozgalom szelleme még nem nyugodott e l, hatal

mas keze minden elemeket fölráz, hogy egyszerre végezze 
be azt, mit csendes időben l'élszázad szorgalma hozhat létre 
csak. Tegnap az iparossegédek tártának népgyülést a’ mú
zeum terén , elősorolva kivánataikat, mellyek leginkább a’ 
mesterekre viszszatetszők, mert a’ privilegialis czéh árnyé
kában kényelinesb volt az élet, lévén ki helyettük dolgozzék, 
míg ők a’ sörös asztaloknál pipázgaták el az időt.

A’ segédek leginkább a’ czéh nyomasztó bilincseiből 
akarnak szabadulni, egyúttal azonban több fizetést kevesebb 
munkáért követelnek.— Petitiójuk a’ minisztériumnak adatott 
be,honnan valódi igazság bajaik orvoslatátbizton reméllhetik.

Örvendve tapasztalok, miszerint az iparosoknál az ér
telmiség elhanyagolva nincs, a’ szólók némellyike józan gon
dolkozást tanúsítva, eszméit szabatosan adja elő.— Hinni a- 
karjuk, hogy a’ követelt szűn időt is értelmi mivelődésökre 
kívánják fordítani, mert a’ mulatozásra naponkénti órákat 
csak a’ henye unatkozók keresnek.— Sajnos volt tegnap este 
is látnunk, hogy némellyek az ünnep méltóságát józansággal 
nem emelék. Barátim! a’ szabadság, korhelység számára so
ha sem viruland. Különben a’ többségről csak a’ legjobbat 
mondhatjuk, azonban nem ártand, ha némelly zabolátlanabb 
hajlamút ők maguk rendre igazitandanak, hogy az egész fia
talság becsülete tisztán ragyogjon a’ világ előtt.— E’jószán- 
dokból eredt figyelmeztetést vegyék ügyökiránt vonzalmunk 
tanúságaid. —

Szinte tegnap délután gyűlt a’ városháznál öszsze a’ 
polgárság, hogy némelly őket közelről érdekelni látszó ügyet 
rövid utón elvégezhessenek.

így lön, hogy keserűkifakadások kíséretében az egész 
tanácsot mint bizodalmukra érdemetlent hivataloskodástól 
felíüggesztetni, ’s helyébe a’ tisztujitásig ideiglenes választ— 
ványt neveztetni kívántak. Az eddigiekből egyedül R o t t e n -  
b i l i é r t  tartván meg, főpolgármesterül kikiálták, K a c s 
ig o v i c sót pedig ajánlkozására jegyzőségében továbbra is 
megerősiték. Az incolatust nem bíró zsidóság kiűzetését is 
kövelelék, megkérvén eziránti intézkedés végett a’ minisz
tériumot. —  VIit fog határozni a’ minisztérium? nem tudjuk, 
alkalmasint figyelmeztetni fogja az illetőket, hogy most már 
nem a’polgárság, de a’ pesti közönség az, mellynek a’ tiszt
viselők elleni kifogása nagy figyelmet érdemel.

Nem akarjuk mi védeni a’ tanácsot, mert ha rajtunk áll, 
a’ régi rendszer embereiből egyet sem tartanánk meg: de 
lehetlen, hogy azon csalódási fátyolt szét ne tépjük, melly a’ 
régi világ embereinek szeméről magától lehullani sehogy 
sem akar.

A’ nagyérdemű polgárság szörnyen elmaradhatott a’ 
kor újabb mozgalmaitól, ha még ma is azt hiszi, hogy mint 
kaszta folyhat a’ közügyekre be. Másnak is van a’ dologhoz 
szava, pedig ép olly nyomatékos, mint akármellyik hatalmas 
polgáré. —

Ne rösteljenek a’ törvénybe pillantani, van ám ott va
lami ollyas, mintha a’ tanács és képviselők választására sza
vazni jogositatnék mindaz,ki a’ városban lakva bizonyos olt 
megirt qualificatióval bir.— Innen igen természetesnek lát
szik az, hogy hát a’tiszlviselők letétele sem függhet egy kaszt
tól.— És pedig tisztelt urak, nemcsak az eddigi Wahlbürger, 
de a’ többinek privilegialis állása is megszűnt. Ók most ép 
ollyanok, mint az, ki a’ 23ik tcz. értelménél fogva csak most 
lön választóvá. Ezek pedig róluk nélkülük csak nem enged
nek ám rendelkezni. Minden tisztviselői detronizálás csak az 
ő hirökkel megegyezésükkel történhetik meg. És mi igen 
számosán vagyunk, mégis csak tudtunkra sem adák, mi czé- 
loztatik a’ városházánál.

Jó lesz mielőbb kiábrándulni, mert a’ monopólium a’ 
politiíai jogok gyakorlatánál többé nem divatos. Sajnos az 
igaz, de úgy van: jövőre ne feledjük el.

Ismételjük, miként a’világ minden kincséért sem sze
retjük az ó rendszer embereit, tehát a’ tisztelt tanácsnok ura
kat sem fognék megtartani: de tudja manó, miként van, még 
a’ jót sem szeretjük nyakunkba lukmáltatni,csupán azon egy
szerű okocskából, mert jogainkhoz ragaszkodunk, szavaza
tunkat praeoccupáltatni nem engedhetjük senki fia által.

Ajánljuk magunkat. E g y  v á l a s z t ó .
P e s t ,  april 19kén.

Iparosink, ’s alsóbb rendű polgárságunk lázongása 
folyvást tart; ma reggel nyolcz órakor a’ szabadságtéren nép- 
gyülés tartatott, mellynek fő kivánatai voltak, hogy a’ zsidó
ság azonnal kergeltessék ki a’városból,hogy házbér legalább

egy évnegyedre ne fizettessék, sem pedig a’ házmesterek a’ 
k a p u n y i t á s i  k é t g a r a s t  ne követelhessék mástól, mint 
az illető háztulajdonosától. E’ kivánatok azonnal mint határo
zat kihirdettének,’s a’zsidóság három nap alatta’bel-és Leo- 
poldvárosokból ki fog takarodni, mint mondák.

El kell szomorodnia a’jobb kebelnek, midőn a’ század 
humanitásának szelleme fővárosi iparos közönségünk által 
illy miveletlenül támadtatik m eg: de egyszersmind komoly 
hangon viszszautasitni ama meggondolatlan, ’s velő nélküli 
utczai állításokat, mik szerint az o k , k ik  a’ z s i d ó k a t  
p á r t o l j á k ,  h a z a á r u l ó k .  Hova vezet ez uraim ? oda, 
hogy mi is önöket viszont hazaárulóknak tartsuk, kik a’ hazát 
épen akkor akarják fegyverfogható emberitől megfosztani, 
midőn a’ világviszonyok bonyodalmi miatt arra legfőbb szük
ségünk van. Mi azonban e’ viszonzást nem teszszük, hanem 
hiszszük, hogy a’ polgárság egész Magyarországot e’ mí
velt században hasonló követelésivel megbélyegezni nem 
fogja. —

A’ radical körnek osztályában vágynak zsidók, és azok 
ott is fognak maradni, mert ha a’ kézműveseknek tetszik az 
emberjogokszentségében gázolni, a’ radical kör elveihez hí
ven —  fogja is, akarja is azt megvédeni.

Délután 5 órára népgyülés van hirdetve,mikorraegy- 
szersmind a’nemzetőrség is fegyverre szólittatott.

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G O K .
T o ln am eg y e . Apr. 3ik napján rendkívüli közgyűlés 

tartatott, a’ számosán öszszegyültek miatt az udvarban a’sza- 
bad ég alatt délelőlti 10 órakor vette kezdetét, elnöklő alis
pánunk kijelenté, miként a’ gyűlésben most már hála az iste
ni gondviselésnek! nemcsak a’nemesség,hanem a’nép is részt 
vevén, először üdvözölte elnöki székéről a’ helységeket kép
viselő elöljárókat. Ezután olvastatott egy póstán követeinktől 
érkezett azon jelentés, melly a’ bennünk méltán keletkezett 
terhes aggodalmakat eloszlatá,mellékletben apóst, királyunk
nak a’ minisztérium alakítást tárgyazó ’s fens, nádorunkhoz 
intézett kir. legkegy. levelét küldék meg, mi harsogó éljennel 
fogadtatván Bartal György főjegyzőnk lelkes indítványára fens. 
István nádorunknak, ki lankadni nem tudó türelemmel, magas 
közbejárásával hathatósan működött, és rövid idő alatt elfe- 
lejlhetlen emléket vésett minden honpolgár szivébe,hálafeli— 
rást intézünk. A’ múlt levelemben említett és ezen közgy.-hely- 
benhagyását váró csendre felügyelő választványok megerősit- 
tetvén, eljárásuk helyeseltetek, örömmel érteítükezenjelen
tésből, hogy a’ nemzetiőrseregazegész megyébennáponként 
szaporodik,és lelkesen fogván fel hivatását királyához híven a’ 
csendre és belbátorságrasikeresen felügyel. Az uriszékekmeg- 
szüntével, minthogy a’ perek a’ törvényszéki bíráskodás alá 
tétetnek által, törvényszéki tagok neveztettek, kik a’ törv. in
tézkedéséig folytonosan együtt üljenek és az igazságot kiszol
gáltassák, a’ központi választvány pedig megbizatott, hogy 
a’ távolabb lakó perlekedők könnyebbsége végett a’ folyamo
dások hová leendő benyújtása, az illetőknek kézbesítése mikép 
történhetése tekintetéből egy tervet készítsen és nyújtson be. 
Elhunyt simontornyai járásunk jólelkü főbirájának Rizsolyi 
Eduardnak hamvaira, hoszszas működéséért jegyzőkönyvünk 
áldást esedezik mindenhatónkhoz , helyette a’ nemesség és 
nép által a’ megyében és tán az egész országban a’ legelső 
polgár főbíró Fördös István kiáltatott ki, mintegy kiszakítván 
törvénykönyvünkből a’judex nobilium nevezetet. Főispánunk 
is irt egy levelet, de mivel eztsenki sem kisérteűgyelemmel,a’ 
zaj között tartalmát ki nem vehettük, a’ végén meghallottuk 
miként egy hang ezt örvendetes tudomásul kívánta vétetni,a’ 
közhangulat azonban erre csak az egyszerű tudomás ítéletét 
mondotta ki,mint ő tett hivataloskodása fénykorában több me
gyei körvél utján hangosan panaszolt hazánknak sérelmeivel. 
April elején csakugyan nincs helye az erdőpusztitásnak, és ha 
Győré helység folyamodásának azon kitétele igaz, melly sze
rint földesuraságuktóla’pécsi püspöktől télen erdejökbe drá
ga pénzért sem kaphattak tűzifát,most pedig az erdőnek min
den részeiben villog a’ könyörülellen fejsze,úgy előre ki mer
jük reá mondani az erdőpusztitás vétkét, és hiszszük is,hogy 
a’ kiküldött választvány erélyesen fog föllépni és e’merénytől 
az uraságot eltiltani. A’ múlt közgyűlésben kijelölt apr. I7ki 
követjelentő közgyűlés szinte meg lóg tartatni r.— 1.

F e jc rv .iiieg y én ek  april3án loalispáni elnöklet alatt 
tartatott évnegyedes közgyűlésében felolvastatolt az ország
gyűlési követek jelentése, ’s azok kapcsában megküldött tö r
vényjavaslatok *, ugyanakkor hirdeltetelt ki a’ felelős magyar 
minisztérium ügyében kiadott 2ik k. kir. válasz, mi nagy lel
kesedéssel fogadtatott. Ezen közgyűlés valódi népgyülés volt, 
megyénkbeli minden helység képviseltetett. —  A’ részvevők 
nagyszáma miatt a’ közgyűlés az udvarban tartatott.— Nádor 
ő fenségéhez hathatós közbenjárásáért hálafölirást határoz
tunk. Istvánt, a’ kir.helytartót a’ nemzet a’ haza reményének 
czimezte, Istvánt a’ nádort a’ nemzet, a’ haza újjá teremtőjé
nek mélLán nevezheti. Továbbá bizalmat szavaztunk a’ mi
niszterelnöknek ’s társainak, igy szinte az alsó táblának ’s kö- 

!í veteinknek. Végre mind az, mi Pestmegye legközelebb múlt

közgyűlése által végzésbe vétetett, nálunk is határozattá vált. 
Másnap csak a’ legsürgetősb jelentések ’s folyamodások vé
tettek föl, a’ relátiók rnajus íső napjára halasztatván. —  A’ 
magyaralmási zavarok megszüntettek, —  jelenleg Egresen 
és Soponyán vannak nyugtalanságok. —  Megyénkben is van 
csendre ügyelő bizottság, mi fontosabb kérdések alkalmakor 
a’városi bizottsággal egygyé olvadva működik.Nemzetiőrse- 
regünk mind a’ városban, mind kün a’ megyében naprul- 
napra szaporodik. Leirhallap volt ingerültségünk a’ minisz
térium iránti íső kir. válasz érkeztekor, mi mindenben Pestet 
fogtuk volna követni, kimondottuk: hogy e’ vérrel szerzett’s 
vérrel ez időig fentartott haza javáért, vérünket is készek le
szünk áldozni. Fejórvárt a’ fővárossal ezután futárok fogják 
öszszekapcsolni, mindenkép egyesülni akarunk, mert egység
ben van az erő,már pedig nemzetünk átalakulásához erő kell. 
Lelkesültebb kebellel sehol nem karolják fel a’ pesti esemé
nyeket, mint ép nálunk. Mi martins 15kéta’ nemzet újjá szü
letése nagy napjául tekintjük ’s erős keblünkben a’ h i t , hogy 
e’ nap, mig csak e’ szép földön magyar lakik, ünnep leend, 
és méltán, mert a’ fővárosi nép megszentesiléa’martiusi na
pokat. Azt mondják Buda-pest az ország szive, soha inkább 
nem tanusitá ennek valóságát a’ főváros, mint ép a’ lefolyt na
pok alatt; merthogy az olt uralkodott szellem ugyancsak a’ 
nemzet érzelme volt, valósul: miután legnagyobb lelkesedés
sel fogadtatott országszerte a’ budapesti 12 pont. Igaz, so
kat köszönhetünk a’ nemzeti képviselők munkásságának, de 
annyi bizonyos,miszerint ők annál biztosabban léphettek egész 
erélyességgel föl, mert Budapest, pezsgő magyar vérrel, itju 
erővel ’s lángoló honszerelettel fegyveresen állott mögöt
tük. ’S bár nem mutathattok fel lelkes fiák júliusi oszlopot,de 
az általatok emelt martiusi szellemoszlop, a’júliusi oszlopnál 
sokkal dicsőbb, mert mig a’júliusi oszlopotpolgári vér liomá- 
lyositja, a’martiusi szellemoszlop hirdeti,hogy a’ barbárnak 
nevezett magyar nemzet sértett jogait és szabadságit vérnél- 
külvítta ki! ’s ha e’ nemzet a’ külföld által ismert, szeretett és 
tisztelt leend, e’ tiszteletet és szeretetet a’ martiusi napoknak 
köszönheti.— Jó szomszédok budapesti nép! isten áldjon ben
netek szent lelkesedéstekérl! dicső nemzedék! mi büszkék va
gyunk erélyetekre, ’s örömmel ismerjük el, hogy fáradtatok 
’s izzadtatok olly gyümölcsökért, mellyekből nemcsak ti, nem 
csak mi, hanem az egész nemzet fog részesülni!

Z s ö m b ö r y  Ede .
M á rm a ro s -S z ig e te n  mart. 30kán Sürgönyileg kül

dött újabb eseményekre nézve főispáni elnöklet alatt ma tar
tatott rendkívüli közgyűlésünk. Itt a’ legnagyobb lelkesedés
sel fogadtattak az újabb intézkedések ’s elnökünk bizodalomra 
hilta fel a’ megye hűségét ezen már életbe léptetett intézkedé
sek iránt, mellyek a’ legmerészebb vágyakat is meghaladva 
az öszszes nemzet olly régmelengetett óhajtását foglalják ma
gokban, ’s előre is örültünk Magyarország nagy jövendőjé
nek ’s ha szinte illyes lépésektől az érdekekfeláldozása einem 
válható,senkitől panaszt nem hallunk’s mindenki örömmel alá 
rendelte lehető ellenkező meggyőződését a’ sürgető szükség 
és okos politika parancsainak,’s legódonszerübbtáblabiráink 
is lelkesedéssélteltek el a’ csak álomnak képzelt nyereségek 
fölött, ó  felségének e’nemzetünk iránt mutatott kegyességéért 
hálaföliratotküldöllünk’s kijelentettük,hogy e’mcgyének min
den fia halni kész a’ dynastiaért és a’ monarchia egységéért 
István nádorunk nevétmindenkoron kitörő éljenzések köve
tik, és szinte ő fenségének is küldendő föliratunkban kijelen— 
tendjük, hogy m inte’ nemzet újjá szülőjének osztatlan hálával 
adózunk. Az uj miniszter-elnöknek szint ez alkalommal me
gyénk részéről bizodalmát szavaztunk,és e’pályáján biztosítot
tuk, hogy intézkedéseit bizodalommal kisérendjük, ’s eddigi 
önzés nélküli küzdéseértéskitartásaérta’legnagyobb méltány- 
lássalviseltetlünk,egyszersmintköveteinknekmegirluk,hogyaz 
ország jóllétét belátásuk szerint továbbra is eszközöljék. A’ 
belbatorság biztosítására nemzeti őrség alakult’s azok a’rend 
és csend fentartása fölötti őrködést már teljesitik. Midőn e’so- 
rokat irom, a’ város teljesen ki van világítva ’s egész megyé
ben csak magyar czimer ’s nemzeti színek láthatók, ’s mintegy 
varázsveszsző ütésére mindenfelekezet,párt, casta elenyészett, 
testveriséguralkodik mindenütt, ’s a’ honért ’s fejdelmért ál- 
dozatrai készség. Mint közlő tartozom a’ nyilványosság előtt 
kijelenteni, mikép arra nézve, hogy megyénk az utóbbi 3 év 
alatt a’ haladási pályán olly következetesen haladott, ’s kö
zöttünk rend és béke olly nagy mértékben uralkodik, főrésze 
van kormányzónk igazságszeretetének és pártatlanságának , 
ki még akkor is, midőn a’ pártoskodást a’ kormányzók köte
lességüknek tikinlék, e’ részben független v o lt’s közülünk 
meggyőződéséért senkit sem üldözött, sem mesterséges fo
gásokkal a’ haladási párt megbuktatására nem iparkodott, a- 
zért uraim igazságotkérünk. S z ö 11 ő s i Balás.

L ip tóm egye. Martius 28kán tartatott közgyűlésünk 
egy olly jelenetnek színhelye volt, mellyet Magyarországnak 
illy dicső pontoni állása, épen most, midőn kedves honi nyel
vünket minden igaz hazafi által óhajtott magas polczra nem 
kis akadályokkal küzdő fáradozások által fölemelni sikerült; 
midőn gyűléseinkben más nyelven alig haliánk már valakit
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fölszólamlani; ’s midőn számos tót faluink lakosai is magyar 
köszöntésekkel kezdék üdvözölni az utast, távolról semgya- 
nittatott, ’smelly mindenkire olly meglepő, mint kivált jelen 
körülményekben nagyon váratlan volt.A’panslavismus számos 
hősei ugyan is ezen közgyűlésre megjelenvén, az általok tar
tott hoszszas tót szavallások között egy petitiót nyújtónak be 
a’ megye közönsége elébe, mellyel Magyarország minden 
megyéiben, bármilly törvényhatóságok előtt,sőt országgyű
lésen is kizárólag csak a’ tót nyelvet kívánták tanácskozási 
nyelvül használtatni,’s igy ezt diplomaticus nyelvvé tenni; a’ 
megyét ezen kérelmök pártolására, többi megyékkeli köz
lésére, sőt országgyűlési követeinek ez értelembeni utasítás
adására is megkérvén. Ezen kérelemnek többi megyékkel 
leendő közöltetését a’ közgyűlés végzésileg ki is mondá, de 
hála az égnek: ezen a’ horvátoknak belügyeik elintézésénél 
is egyedül a’ magyar nyelv basználhatását követeik által 
pártoltató Liptónak szellemével egészen ellenkező — vég
zés teljesedésbe nem ment, mert miniszterelnök ur megyénk 
láradhatlan helyettes alispánja által ezen körülményről rög
tön sebes postán tudósittatván, ennek következtében a’ szá
mos évig megyei szolgálatokba hivataloskodott, ezen hiva
talokra mindenkor közfelkiáltással választott ’s most is a’lip- 
tói rendeknek régi irántai ragaszkodásukkal ’s szeretetökkel 
büszkélkedhető kincstári ügyész Th. P. a’ miniszterelnök ur 
által a’ panszlávok lecsillapítására sürgöny által fölszólittat- 
ván ezen közszeretetben álló egyednek, helyettes alispá
nunknak, L. J. lelkes főszolgabiránknak ’s néhány a’ közjónak 
előmozdítását szinte szívükön viselő hazafinak sikerült: a’ 
panszlávokat fönebbi kérelmök viszszavételére ’s a’ hozott 
végzés sikeresitésének eszközlésétőli elállásra bírni ’s igy 
Liptó megmentetett a’ kétes szinbeni állástól; megmenteteti 
azon reá nemigen kedvező véleménytől ’s méltó neheztelés
től, melly reá a’ fönebbi kérelemnek többi megyékkeli köz
lésével mondhatni minden megyébe várakozandott. —  Ezen 
közgyűlésből: az úrbéri viszonyok és a’ papi tized megszünte
tése, valamint a’ közös teherviselés iránt alkotott törvényja
vaslatok a’ községekkeli közlése végett kiküldött választvá- 
nyok minden községben nagy pompával fogadtattak ’s hely
ségről helységre nemzeti zászlókkal kisértettek. —  Április 
tíkán tartatott rendkívüli közgyűlésünkön, Liptó rendei ő * ezen alapvonásit az alkotványnak kegyelmes hozzájárulásával

valóságos éltető elemmé tenni.
ANGLIA. Londonban a’ dolgok épen olly arányban 

fejlenek. mintPárizsban, nem kevesebbre törekszik a’ nép, 
minta’ királyság lerontására, az alsó és felső házakszétbom- 
lasztására; ennek okáért a’ kormány a’ Dowerbőlnagy men
nyiségben lőfegyvert,’s kardokat osztatott szét a’ rendőrség 
közt.— A’ dublini ’s irlandi mozgalmak nyíltan a’ respublica 
mellett vágynak, Mi t c h e l l s  J o h n  és követőinek jelszava: 
élj en a’ r e s p u b  ü k  a;  a’ legroszszabb fegyver is a’ leg
drágábban fizettetik; közönséges fegyver— hosszú csákány.

NÉMETORSZÁG. Wilhelm porosz k. herczegnek Lon
donba vonulása Berlinben azon gyanút támasztá, hogy a’ber- 
lini kormány Oroszországgal jelenleg Londonon át e’ gyű
lölt ember által levelez, ’s hogy az újabb kor által vérrel ki
vívott szabadságnak a’ régi nyomasztó állapotbai viszszaerő- 
tetése czéloztatik. —  April lOkén a’ porosz országgyűlés, 
melly a’ nép rokonszenvét legkevésbbé sem bírta, eloszlott;

; a’ népképviselők törvényhozó gyűlése m aj.2 2 kére határoz- 
: tatván egybehivatni. —

A’ német tartományokban az elégedetlenség napról- 
napra növekszik; a’ frankfurti előleges gyűlésen a’ republi- 

1 cánusok ugyan még kevesen voltak, ’s igy a’ császári eszmét 
! pártolókellenében nem állhatának meg, azonban az újabb 
I fejlemények mindigtöbbés több követőt gyűjtenek zászlóik alá,

sen beléegyezik, melly az előidézett rossznak megszüntetője 
lehetne.— A’ nápolyi önkénytes sergek vezérnóje Trivulzio- 
Belgiojoso herczegnő april 6 án érkezett meg táborával Mi
lánóba.— A’ milánói ideiglenes kormánynak f. hó 5kén kia
dott rendeleténél fogva mindazon javak, mellyekmart.hó 18 ig 
az ausztriai császári család birtokában voltak, legyenek azok 
akár ingók, akár ingatlanok,zár alá vétetnek.'— A’ római sza
bad sergek is mintegy 10— 15 ezernyi fegyvertelen ember 
— igen nyomoru állapotban szinte Lombardiába elérkeztek. 
—  Zara tengeri város a’ velenczei köztársasághoz mondatik 
csatlakozottnak, ’s e’ tettét nyilván is jelképezendő, a’ neve
zett respublica zászlóját kitűzte. A’ katonaság közbelépett, 
minő eredvénnyel? mégnem tudni.

Gyulai táborvezér Triesztben nagy munkásságot fejt ki 
az osztrák tengeri erő mielőbbi kiállításában.

Hiteles forrásokból merített tudósítás után a’ bécsi la
pok említik, miként a’ belügyi miniszter a’ tartományoknak 
adandó alkotvány szerkesztésével foglalkozva, annak alap
pontjait a ’ Bécsbe öszszegyült tartományi küldöttekkel közié, 
kik azokat a’ legszabadelvűbb nézetből mentetteknek talál
ván, reményűket fejezék k i , miszerint a’ népek annak tör
vénnyé szentesittetésével meglesznek elégedve. Főpontjai: a’ 
politikai és polgári jogok egyenlősége valláskülönbség nél
kül; minden polgárnak a’ törvények előtti egyenlősége,’ské- 
pessége a’ községi, ’s statushivatalokra; teljes szabadsága a’ 
vallásgyakorlat-személy- szólás-és sajtónak; szabad kérel- 
mezési és társulati jog; a’ fegyverjogok, és kötelességek e- 
gyenlősége; az igazságügy függetlensége; nyilványos és szó
beliség a’ törvénykezéseknél, ’s esküttszük a’ bűnvádi eljárá
soknál ; végre a’ népképviseleti elvre basirozott alkotvány 
két kamarával,ezen kamráknak eldöntő befolyása a’ törvény- 
hozás és a’ nép megadóztatásába, kezdeményezési jog, ’s mi
niszteri felelősség ’stb.E’pontokat az idő érlelte meg a’népek 
és trónok megerősítésére, ’s azért közös a’ remény, hogy 
valamint egy részről az eddig alkotványtalan örökös tartomá
nyok e’pontokban mindennapi imádságuk teljesülendésétlát- 
ván annak kivitelére minden becsületes eszközzel küzdeni meg 
nem szünendnek: úgy más részről a’ dynastiának is érdeké- ! 
ben van minél erősebb népek által környezteim, ’s a’ szerin t;

felsége a’ felelős magyar minisztérium iránti másodszori k. 
leiratát hálás érzettel fogadták; az úrbéri viszonyok ’s papi ti
zed megszüntetése iránti k. k. válaszra nézve, az országosan 
eg-ybeg-yült rdek határozatát magokénak elismerik; a’ köve
teknek népképviselet alapjáni választása iránti törvényjavas
latra nézve azonban követeinket sebes postán utasítottuk: 
hogy Liptómegye— kivált Tornamegye Miskolcz és Kecske
mét irányában— két követet keveselvén, részére legalább 3 
követet kieszközleni törekedjenek.— Megyénkben legnagyobb 
csend és béke uralkodik. Az országgyűlés befejezéséig min
den csütörtökön rendkívüli gyűlések tarlatandnak.

D e t r i c h  Flór.

K Ü L F Ö L D .
A’ bécsi kormány a’ piemontiak részéről legújabban a- 

zon tudósítással örvendeztetett meg,miszerint azok a’ háborút 
tengeren is viselni az osztrák hatalom ellen nem szándékoz
nak,—  mit eléggé bizonyít azon tény is, hogy az osztrák lo
bogók alatt evező kereskedési hajók mindeddig legkissebb 
akadállyal sem háborittatának. Erre a’ bécsi kormány részé
ről válaszképen kijelentetett: mikép Ausztria a’ Sardiniávali 
háborút se nem kívánta, se nem idézte elé (?) sem pedig azt 
nem kezdette, csupán a’ jogszerű szükség szempontjából a- 
vatkozott abba, ’s e’ szerint minden ollyan ajánlatokba szive-

ugy— hogy a’teljes gyűlés egybejövetelekor a’ republ. néze
teknek diadaltreméllnek:eddigi kevesebbségöknek legfőbb o- 
ka volt azon hiresztelt félelem,hogya’republikan. eszmék pár
tolásául a’szövetségbe anarchia lépne, mit azonban a’ közel 
Francziaország élőképe hatalmasan czáfol, Hecker és Struve 
mint a’köztársaságiválasztvány tagjai,mindent mozgásbatesz- 
nek elveiket győzelmesekké igtatni,apr. 6 án e’ czélból a’Wil- 
helmsbadinagy népgyülésrerándultak. Hasonló gyűléseknek, 
’s a’ korlátozatlan sajtó nyilatkozatinak a’ német kormány e- 
lőtt mindinkább több respectus adatik, igyWilhelm halár gr. 
hadminisztersége ellen egy népcsoport bizalmatlanul nyilat
kozván, azonnal létévé tárczáját, ’s mivel a’ constanczi röpi- 
rat őt mint népszerűtlen embert bizalomra nem méltónak ál- 
litá, rögtön a’ 8 ik számú hadtest parancsnokságáról is lemon
dott; Donaueschingben szinte vagy kilencz ezer paraszt gyűlt 
öszsze ’s Beck miniszternek lelépését követelte, ugyan illyet 
követeltek a’ sluttgardiak Maucler kormánytanácsi elnökre 
nézve ’s a’ király engedett e’ kivánatnak’s tán mégis nyugtat
ta volna a’ népet, ha e’ gyűlölt emberszámára a’ nép erszé
nyéből fizetendő 4000 pit nyugdijt nem rendelt volna. Mind
ezekben a’ köztársasági elvek nyilatkoznak,’s pedig diadal
masan.— Frankfurtban három tanuló a’ gazdag Rothschildet 
látogatá meg, kérvén tőle segélypénzt, hogy Schlezwig Hol- 
steinba utazhassanak; a’ pénzkirály azon válasszal utasitá el 
a’ kérőket, hogy ,,ő maga is szegény ember“ . A’ tanulóktehát 
fölsegélésére nyilványos aláirástnyitottak ’s rövid idő alatt 
csupa batkákból két nagy zacskó telt meg, mellyeket egyjám- 
bor szamár hátára illesztvén macskazene kíséretében elszálli- 
táka’ „szegény Ruthschild“ hez,mint nagyszerű orsz. érde
meinek némi csekély eltsmerésejeleül.A’szegényRothcshild- 
nek annyira szivére esett a’ megtiszteltetés, hogy Frankfur
tot odahagyni készül.Kölnváros apr.7érőlerélyes fölirást kül
dött a’ porosz királyhoz, tiltakozva ennek azon viszszaélése 
ellen, miszerint az országgyűlés, melly a’ mostani viszonyok 
kózt nem egyéb gúnynál,még mindig saját érdekeinek simo- 
gatására usurpálja ’s hogy ennélfogva azon képviselőket, ki
ket ezen orsz.gy.a’szovetségi gyűlésre választott, mintnem a’ 
nép küldötteit, el nem ismerheti’s azért az egész választást 
semminek nyilatkoztatja ki.

DÁNIA. A’ dán hadsereg vezérei Holstein elleni had- 
menetökben a’törökökszokását látszanak elsajátitni;a’helyelt, 
hogy üterére tapintnának a’ dolognak, inkább a’ tekintélye
sebb polgárok elfogatásál vadásszák, minek azon szerencsés 
eredvénye lón a’ holsteiniakra, hogy Redsburg mellett a’ 
dán előhad tökélletesen tönkre silánytttatott. ó  felsége a’ dán 
királynak Schleswig-Holstein polgárihoz kibocsátott pro- 
clamatiójára e’ szokásos válasz adatik: „es ist zu spät“ .

LENGYELORSZÁG. Posenben terjedt ’s hitelesnek ál
lított hir beszéli, miként Warsóban és környékén 500 orosz 
tiszt vettetett rögtön fogságra ’s hogy több muszka dandár in
dulójában föltartóztatott,’s részintWarsóba viszszavezettetett. 
Pleschenbol7érőI írják: miszerint aznap reggel a’ lengyel ka
tonaság támadóra készült, minden részről parasztszekerek . 
deszkák, rudak hozatnak;az utczakövezetfolszaggattatik,hogy 
a’ tett idejekor körül lehessen rendelkezni, torlaszok emel
tettek minden jelenlékesebb várospontokon; délfelé a’ város
ba nyomult egy lengyel sereg, mintegy 2 ezernyi dzsidás,jól 
fegyverezve’s teljesen rendszerűvé, őket követék a’ birtoko
sok kaszás fegyvereseikkel olly mennyiségben, hogy a’város 
megtelt katonasággal, egyszersmind a’környék haderejének 
központjául jelöltetett ki,’s habár nagy az erő, mellyel küzde
niük kell, mégis elhatároztatott: semmi porosz katonát nem 
bocsátani a’városha.

48ik szám.
Gőzhajók járása.

É R T E S Í T Ő . 1848-

P e s t r ő l  B é c s b e  naponkint, Győrrel kapcsolatban.
Indulásóra: reggeli 7 óra.

P e s t r ő l  Z i m o n y b a  minden kedden, lefelé Eszéken, fölfelé Titelen át.
„  „  minden pénteken lefelé Titelen, fölfelé Eszéken át.
55 O r s o v á r a  minden vasárnap, Galacz és Konstantinápolylyal kapcsolatban
55 „ az oláh részen.
55 „ minden csütörtökön, Galacz és Konstantinápolylyal kapcso-
55 „ latban a’ török részen.
5, O d e s s á b a  april 9 és 23dikán az ugyanezen napokon Orsovába induló 
55 „ gőzössel.

Indulásóra: reggeli 6 óra.
S z o l n o k b ó l  S z e g e d r e  minden kedden és pénteken reggel 
S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden vasárnap és szerdán reggel.
P e s t e n ;  april Íjén 1848.

A z első cs. kir. szab. D unagözhajózási társaság fbügynöksége. 6 — o

Hirdetvény.
Buda főváros hatósága részéről ezennel közhírré tétetik: hogyne’ város kebelében mai

Szerkeszti H e l  me e z  y M i h á l y .  —  Nyoraatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel, uri-utcza 4 5 3 . szám.

naptól kezdve bárány,-juh,- i'irü,- borjú és marhahúst szabad lesz mindenkinek, a’kijelölendő 
helyeken és megállapítandó rendőri szabályok mellett árszabás nélkül kivágni.

Kelt B u d á n ,  1848. évi april hó 18. tartott közgyűlésből. Ö f f n e r  Ferencz s. k. 
polgármester. Br a n  d t w e i n e r  János hely. főjegyző. 1 —3

Hirdetvény.
Sz. kir. Pestváros hatósága részéről a’f. hó 1 lkén kelt tanácsi hirdetvény viszszavoná- 

sával miniszteri k. rendelet következtében közzé tétetik: hogy a’ Medárdnapi vásár minden in
nen támadható kereskedői bonyodalmak elhárításául ezidén az eddigi szokás szerint, és igy u- 
zon hétben, mellybe Medárd napja esik, az elővásár pedig azt megelőző hétben fog tartatni; jö
vendőre nézve a; magas minisztérium fogván intézkedni. Kelt P e s t e n ,  1848. évi április 18án. 
R o t t e n b i l l e r  s. k. alpolgármester. K a c s k o v i t s s .  k. főjegyző. 1 -3

T r a i t  ner és Káro ly iná l
megjelentek, ’s az országban minden könyvárus és könyvkötőknél kaphatók:

JLs iH4:Hkiov8zá!í!i!i ülésen alkotott
T ö r v é n y c z í h k e l y e k .

Egy függelékkel. Áruk kötve 30 kr. 

Dunavizállás : Budán, apr. I7kén: 8 ' 4 "  5 '"  az 0 fölött.
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P E S T

vasárnap április 2 3 kán

49ik szám 

5 8 1 8 .

Mecieleuik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a , „ .
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hiyatalnal. Az ausztriai 

ta't5 példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s

T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden ízben egyegy íven. Előfizethetni helyben a’ szer-
birodalomba vagy külföldi tartományokká kiván- 

pontosan és jutányosán közölletik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Nézetek a’ rendszerről; fi 
nanczminiszteri rendcletek; miniszteri rendelet a’ népgyüléseket illető
leg Országgyűlési utólagos közlemények. V i d é k i  m o z g a l m a k :  
közgyűléseik Nyitramegye, Kővárvi.lék, és Debreczen városban.)

K ü l f ö l d ,  (Anglia A’ chartisták menete és petitiója.)
Ér t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
P e s t ,  april 22kén.

Mindenütt szabadabb lélekzésre törekszik az em ber, 
mindenki érzé, hogy valami lojtó lég nyoma őt a titok azon 
erejével, mellyel a1 söLétkor a' kisértő remet felruházta te
leimében. Minél jobban félünk valamitől, annál erősebb az. 
Mig az ábrándoktól meg nem szabadulunk, addig folyvást u- 
ralkodik fölöttünk egy látatlan hatalom , mellynek magunk 
növesztjük erejét.

És mi e’ látatlan hatalom ?
Minden lépten nyomon abba ütközünk, folyvást ellene 

küzdünk, de megnevezni nem tudjuk, mert nem merjük, sőt 
ha kimondanók a’ szót, mellyazt jelöli, azt hinnék sokan, 
hogy támaszától fosztjuk meg az emberiséget, hogy elve
zetnék őt a’ boldogulás ösvényéről.

Szétlépjük e’ hatalomnak bilincseit, és helyébe újakat 
rakunk, nem sejtve, hogy megint azon stádiumba léptünk, 
mellyen megkezdők küzdelmeinket; azt hiszszük, hogy legyőz
tük a’ hatalmat, melly nyomott, ’s más név alatt újra bálvá
nyul imádjuk, hozzá ragaszkodunk, mintha egyedül üdvözitő 
volna az. —

Csalódásokból áll az ember élete.
Csak magasztaltságának pillanatiban, midőn a’ küz

delem homokján egy jobb jövőért izzad, van némi sejtelme 
az embernek arról, miként e’ látatlan hatalmat elébb le kell 
győznie, ha boldogulni akar. És a’Protheus még is nyakun
kon marad, mert csak ismert alakjában a’ kézzelfoghatót 
vertük le lábairól, uj alakban magunk támasztok föl , hogy 
ismét leverjük egykoron. —  E’ látatlan hatalom protheusi 
sokféleségében nem egyéb, mint a’ r e n d s z e r .

Elképzelem,milly szánakozva mosolyogtok e’ tétel hal
latára, gyarlónak tartván az észt, melly a’ rendszertől iszo
nyodik.— És mi ezt igen természetesnek találjuk, mert az 
évezredeken megszokott eszmétől megválni bajos, sőt mert 
magunk abban gyönyörködünk, jelen stádiumában a’ dolgok
nak lehetetlen is.

Hogy is mondhatna kárhoztató ítéletet arra az ember, 
mellyet gondolkozással ápol,mit minden tanulványozó fő ma
gának fölépít, hogy legyen egy vára, mellyből puskázhasson 
a’ világ felé. —

Meg van a’ gondolkozóknak azon gyöngeségök, hogy 
eszméiket, legyenek azok a’ legszélsőbbek bár, másként nem 
is tudják árulni, ajánlani, hacsak a’ rendszer fényes öltöze
tébe nem bujtaták.

Meglehet, lelkiszemeink is csak bizonyos alakot fogad
hatnak be,lekell rajzoltatni előbb a’ képnek, hogy megis
merhessék. Az eszmét testesitlenül képzelni nem bírják.

Pedig nem lehet az, hogy mi Örök, változatlan, minő 
az ész és igazság, változástól függjön. Ezek nem ollyanok , 
mint a’ szép nő, kinek kecseit az öltöny emelheti. Az igazság 
magában és magáért is szép, ha megismertük, nem szorul az 
csillogványokra, hogy megkedveltessék. És ha úgy volna az 
éleiben, a’ mint van is, jele, hogy még kiskorúak vagyunk.

Azonban tekintve a’ legközelebb lefolyt eseményeket, 
— mik az emberiséget számos gyarlóságokon túl emelék,—  
értvén az eszmék régióiban, tekintve azon vágyakat, mellyek 
az emberben ösztönszerüleg megfogamszanak; tekintve azon 
lökést, mellyet a’ világnak a’ gondviselés adott, melly többé 
megállani hoszszabb ideig nem enged, csak pihentetni hagy
ja az erőt:— reméllnünk szabad, hogy az emberiség átlátand- 
jagátjait, ha átlátta, bontakozni törekszik a’ rendszerek nyo
masztó bilincseiből. —

Igazlmost még nem képzelhetjük a’ szabadságot korlá
tok nélkül,—  az indulatok féktelensége, a’ szenvedély szilaj- 
sága könnyen szabadságra ragadná a’ korlát nélkülieket: de 
hisz ez mindig nem maradhat igy, el kell jőnie az időnek,mi
dőn az ember erejének és m é l t ó s á g á n a k  t e l j e s  ön
t u d a t á r a  é b r e d e n d ,  mikor m i n d e n  h a t a l o m n a k  
l e  k e l l  h ul l  n i a  a’ boldogulandó előtt. —

Magam érzem, hogy a’ mondottakban mai fogalmak 
szerint sok a’ nevetséges; tudom,hogy ábrándos paradoxnak 
látszik a’ rendszer elleni hadüzenés; de hinni akarom, hogy 
épen ábrándoktól szabadon más is reá jutand a’ gondolatra,

hogy a’ rendszer igázza meg az embert, és még az igától 
mentté nem lón, valódilag és általányosan szabad nem lehet.

Nem mondom, hogy legközelebbi teendőnk a’ rendsze
reket félre vetni, e’ kívánság volna igazi ábránd, mert a’ szá
zadok által öszszekuszált viszonyokból egyszerre kivágni ma
gunkat nyereséggel nem lehet: hanem annyi bizonyos, hogy 
haladásunk eszmény pontja csakugyan a’rendszerek lerázásá
ban áll. —

Jelenben törekvésünk az, ’s kell hogy legyen, egysze- 
rüsitni a’ rendszereket; minél bonyolultabbak azok, annál 
meszszebb állunk a’ végczéltól.—

Egyszerüsilni pedig tagadbatlanul minden igyekszik 
öntudatlanul i s : ’s e’ törekvés másutt nem állapodhatik meg; 
mint a’ tökéletes felszabadulásnál, mi csak a’ rendszerek el
vetésével történhetik meg.

Tehát még egyszer azt mondjuk: egyszerűsítsük a’rend- 
szereket, hogy a’ végczélhoz egy egy lépést tegyünk. — •

És ezzel egyúttal kimondók irányunkat,mellyre öntuda
tosan törekedni fogunk. Go l ub  Vilmos.

Hivatalos értesítések a’ pénzügyi miniszteri unitól.
I. E’ szám alatt a’ pénzügyi kimutatás 1848. évi april 

7ig küldetett be a’ P. H. szerkesztőségéhez. Nagyobb terje
delme mialt a’ következő számbanfogközöltetni.

Ih Árva-, Liptó-, Szepes-, Turócz- és Trencsinme- 
gyékben az Ínségnek aggasztó jelei mutatkozván, a’miniszte
ri tanács M a d o c s á n y i Pál urat, ezen Ínségnek ’s különösen 
a’ földek vettetlen maradásának elhárítása végeit, országos 
biztosai nevezte ki, ki is e’ végett, számadás mellett, a’pénz- 
ügyminisztérium által 150 ,000  pfltal elláttatott.

III. A’pénzűgyminisztérium folytonosan intézkedik,hogy 
az ausztriai nemzeti bank az országbani üók-intézeteket bank
jegyváltás végett,  kötelessége szer in t ,  ezüstpénzzel ellássa. 
Folyó hó 15ke óta a ’ budai Qók-pénztárba 1 , 2 5 0 , 0 0 0  pftnak 
e’ végelti beszállí tása eszközöltetett. —  A’ magyar országos 
kincstár minden vidéki pénztárai utasíthatlak, hogy a ’ közön
ség  m egnyugtatása végett , a ’kezelésök alatt levő ezüstpénzzel, 
mennyiben az ország közszükségei, neveze tesen : a ’ sóakna 
és bányász munkák szakadatlan folytatása engedik, a ’ bank
jegyváltásnál segedelemmel leg y en ek ,  ’s ennek sikeresebb 
eszközlése végeit f. hó 15ke óta az országos kincstár utján, 
a ’ vidéki kincstári , só és harminczadi hivatalokhoz, a ’ követ
kező küldeményezések tö r t é n t e k :

Becsből érkezett a’ bankjegy váltó hivatalához :
April 15kén . . 2 5 0 ,0 0 0  ft

„ 16kán . . 2 5 0 ,0 0 0 ,,
„ 17kén . . 2 5 0 ,0 0 0 ,,

7 5 0 ,0 0 0  ft

ma pedig váratik . 500,000ft.
A’ váltóliivatal által felváltatott:

April 15kén . . 42 ,260  ft
„  17kén . . 6 1 ,1 1 5 ,,
„ l8kán . . 1 5 3 ,3 4 5 ,,
„ lökén . . 7 6 ,3 7 5 ,,
„  20kán . . 2 9 3 ,5 2 0 ,,

6 2 6 ,6 1 5  ft
Országos főűzető—hivatal által küldetett :

April I5kén komáromi sóházhoz . . . 2000  ft
„  18kán kassai harminczad-hivatalhoz 1 4 ,5 0 0 ,,
„ „  zombori központi pénztárhoz 3 3 ,0 0 0 ,,

veszprémi sóházhoz . . . 19,000 „
in körmendi sóházhoz . . . 1 0 ,0 0 0 ,,

kanizsai ,, . . 1 0 ,0 0 0 ,,

Öszszesen . . . 88 ,500  ft.p.p
készen áll:
Eszékre . . . . . 30 ,0 0 0  ft
Újvidékre . . . . 20 ,000  „
Mohácsra . . . . 6 ,000 „
Pécsre . . . . 4 ,000  „
Győrre . . . . 1 0 ,0 0 0 ,,
Komáromba 1 0 ,0 0 0 ,,
Miskolczra . . . . 1 0 ,0 0 0 ,,
E g e rb e ......................... 8 ,000  „
Dunavecsére . . . 1 ,500 „
Földvárra . . . . 2 ,5 0 0 ,,
Szegedre . . . . 2 5 ,0 0 0 ,,
Debreczenbe . . . 2 0 ,0 0 0 ,,
Nagyváradra . . . 4 0 ,0 0 0 ,,
Barcsra . . . . 5 ,000  „

G á c s r a .........................  5 ,000  „

197,000 ft 
88 ,500  „

2 8 5 ,5 0 0  ft p.p.
IV. Selmeczre, Körmüczre ’s Beszterczebányára Géczy 

Péter ur, országos biztosul küldetett ki, a’ végeit, hogy az or
szágos kincstárnak arany és ezüst részleteit rögtön számba 
vegye,’s ielelős biztosíték alá helyezze,’s azoknak Körmöczün 
azonnali pénzzé verellelése iránt erélyesen intézkedjék. Ren
delkezés történt aziránt is, hogy a’ nagybányai, oraviczai és 
szomolnoki kerületekből minden arany és ezüst-részlet a’kör- 
möczi pénzverő házba haladéktalanul beszálliltassék. A’ kése
delem ellávoztatása végeit e’ perczben még a’ latin köriratu 
mintával fognak a’ magyar pénzek veretni, de egyszersmind 
intézkedés történt, hogy rögtön magyar köriratu pénzve
rőminták metszessenek,’s mihelyt készen lesznek, a’ magyar 
pénz azokkal veressék —  A’ minisztérium időnként érte— 
sitendi a’ közönséget, mennyi érczpénz kerül ki a’ magyar 
pénzverő házból, mellynek tágítása ’s ha a’ szükség úgy hoz
ná magával, többnek is fölállítása, el nem fog mulasztalak

V. Az országos bányászatnak czélszerü javítása ’s az 
országosjövedelmeknek a’ bányászati magányipar fölvirá- 
gozlatásánakkellékeivel üszhangzásba hozatala tekintetéből, 
a’ pénzügyminiszter nemcsak az országos bányakerülelek i- 
gazgatóit, hanem a’ magány bányász-társulatok küldötteit is 
május 15ére Buda-Peslre a’ végeit hívta öszsze, hogy velők 
együtt és külön is értekezvén, az országgazdászat ezen fon
tos ágának czélszerübb elrendezése iránt sikeresen intézked- 
hessék.— A’ pénzügyminiszter, minden szakértőnek czélsze
rü javaslatait ’s az alkalmas egyediségek föltalálása iránti is
mertetéseit, kedvesen veendi, mert szorosan elvan határozva, 
az ország hivatalainak betöltésében, minden kegyosztási haj
lamtól távol, egyedül az érdemre és képességre tekinteni.

VI. A’ pesti kereskedelmi-piacz pénzügyi állapotának 
enyhítésére, a’ közalapítványi pénztárból (mellynek állapota 
legközelebb közhírré fog tétetni) a’pesti kereskedelmi bank
nak kellő biztosítékok mellett 3 :)0 ,000 , azaz háromszáz e- 
zer pft. kölcsönöztetett.

VII. A’ törvény által parancsolt ’s a’ földbirtokosak 
érdekei által sürgetőleg igényelt hitelintézetnek (hypolhek- 
bank) azonnali fölállítására intézkedések történlek.— A’fon- 
tos tárgyban, Gbyczy K Ilmán elnöklete alatt, egy bizottvány 
dolgozik, mellynek tagjai: Trefort Ágoston, Fogarasy János 
urak és a’ kereskedelmi bank, nemkülönben a’ pesti nagy- 
kereskedői testületek egy-egy választottai.— A’pénzügy-mi- 
niszterium gonddal leszen, hogy a’ haladéktalanul fölállítandó 
hitelbank munkálatait minélelébb, ha csak lehe t, már má
jushó folytán megkezdhesse.— Kívánatos, hogy az időszaki 
sajtó, a’ kormány munkásságát e’ fontos tárgy körüli szakértő, 
jó akaratú eszmecseréjével előmozdítsa.

Kelt P e s t e n ,  1848. aprilhó 20kán.

M i n i s z t e r i  r e n d e l e t .  Nemtelen hajtogatások 
következtében a’ közrend, a’ személy- és vagyonbátorság 
tegnap botrányosan megháborittatott.Vannak, kik a’népgyü- 
lések szabadságával viszszaélnek. Az ország felelős minisz
tériuma a’ törvény által reáruházott hatalmat, úgy a’ törvé
nyes szabadság megóvása, mintáz ezzel válhallan kapcso
latban levő közrend föntarlása végett teljes erélylyel akarván 
gyakorolni, a’ törvény nevében rendeli és parancsolja:

1) A’ tegnapi zavargások folytatói, előidézői, a’ békés 
polgárok személy- és vagyonbiztosságának megtámadói el
len bűnvádi vizsgálat ’s bírói eljárás rendeltetett.

2 ) A’ kiket a’ törvény közrendelleni bujtogatások miatt 
bűnösöknek találand, azok az okozott károkért ’s költségekért 
is felelősekké tétetnek.

3) A’ közönség fölszólittatik, hogy zavarokra vezethe
tő czéltalan csoportozásoktól óvakodjék. Meghagyatik egy
szersmind, hogy ha a’ rendnek ’s nyugalomnak megzavarása 
akép folytattatnék, ’s a’ csoportozat ’s az illető polgári ha
tóság biztosának a’ törvény nevében teendő háromszori föl- 
szólitására sem oszolnék el békésén, általaaz eloszlatás min
den illy esetben fegyveres erővel fog eszközöltetni.

4 ) Nemcsak a’ rendnek ’s közcsendnek tekintete, hanem 
a’ nép jogainak sértetlen föntartása is megkívánja , hogy a’ 
nép gyűlések rendetlen zavarrá és lázongó csoportozásokká 
ne fajuljanak; e’ végre tehát Budapestet illetőleg rendőrileg 
ezennel ideiglenesen rendeltetik :

Népgyülést senki öszsze nem hívhat, ha csak annak ide
jét, helyét ’s világosan kifejezett czélját a’ városi törvényha
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tóság élnökének 24 órával előbb be nem jelenti,’s ha ílly e- 
lőleges bejelentés nélkül valaki népgyülést hívna öszsze, a’ 
hatóságnak kötelessége leend a’ népgyülést meggátolni, 
vagy ha már Öszszejött, elszélesztetni. Az öszszehivó pedig 
rendőrileg feleletre vonatik.

Ha a’ kitűzött czél valóságos törvényszegést foglal ma
gában, a’ törvényhatóság elnöke köteles annak öszszehivását 
eltiltani, ’s ki e’ tilalom ellenére mégis öszszehivja a’ népgyü
lést, mint lázitó fog a’ törvények nevében büntettetni.

A’ városi törvényhatóság elnöke köteles ügyelni a rra , 
hogya’ népgyülés erőszakos kitörésekre át ne menjen, vagy 
annak kitűzött czélja más valamelly törvényszegési czélra ne 
változzék, ’s illy esetben a’ népgyülés azonnal el fog oszlat- 
tatni, ’s mind az, ki a’ népgyülést öszszehitta,mind pedig azok, 
kik a’ kitörést vagy a’ kitűzött czélnak átváltoztatását szónok
lataikkal ’s bizgatásaikkal eszközlötték , feleletre ’s illetőleg
törvényes büntetésre vonatnak.

Polgárok, midőn az ország szabadsága a’ törvényes rend 
általi megszilárdításra vár, a’ rendháboritás a’ törvényes sza
badságnak legnagyobb ellensége. A’ minisztérium minden 
honpolgártól ’s különösen a’ személy ’s vagyonbátorság 
fentartásának nemes hivatásával megbízott nemzetőrségtől 
megvárja, hogy a’ törvény szentségének sértetlen tartására 
azon hazaüui erélylyel dolgozzék közre, melly a’ nyugtalan 
időkben a’ polgári erények legnagyobbika.

Nem a’ népnek érdekében cselekszik az, ki czéltalan 
csoportozásokateszközöl, ’s ámító biztatásokkal gyűjti öszsze 
a’ lakosokat, mert ezáltal a’ munkás napszámostól, az iparü- 
zőtől, a’ kereskedőtől legdrágább kincsét, a’ munkára szük
séges időtraboljael. ’S midőn azt Ígéri, hogy a’ nép szüksé
gein segít, épen akkor népinséget idéz elő, a’ munka és szor
galom megzavarása által.

A’ felelős kormány szent kötelességének tartja minden 
kérelmet meghallgatni, minden jogszerű kivánatot törvényes 
hatalmának teljes erejével támogatni és teljesíteni: de tör
vényszegésre irányzott csoportozásokat eltűrnie nem szabad, 
’s illy csoportozások erőszakos követelésének engedni soha 
nem fog.—

A’ miniszter-elnök, a’ belügy- és igazságminiszter e- 
zen rendelet végrehajtásával megbizatnak.

Pest, april 2 Okán 1848 . Gr. Batthyány Lajos, De
ák Ferenc*,  b. Eötvös József, Klauzál Gábor, Kos
suth Lajos, gr. Széchenyi István, Szemere Bertalan.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
April 6 dikán este 5 órakor k e r ü l e t i  ü lé s . 

E l n ö k :  tárgyalás alá bocsátja a’ közlekedési javaslatot. 
J e g y z ő :  ugyanazt felolvassa. K ub  i ny i. Szerette volna, 
ha az illető miniszter, mielőtt a’ törvényjavaslatot behozta, 
egy financiális tervet terjesztett volna a’ ház elibe. Sz é c h e- 
nyi .  Magyarországnak az előterjesztett törvényjavaslaton 
kívül sok más teendője is van, mikre szükség felhatalmazni a’ 
minisztériumot, ha azt akarjuk, hogy az ügyek fen ne akadja
nak. Nem tudja, van é pénz a’ cassában, ha nincs, teremteni 
kell, mert e’ nélkül lépést sem tehetünk.Kölcsönről jelen kö
rülmények közt ne is álmodjunk, midőn a’ bécsi mateliyuek 
ára 60ra szállott. Magyarországnak elég forrásai vannak, 
adóssága nincs;nem lesznehéz pénzalapolteremteni. E’tárgy- 
ban a’ ünanczmíniszternek szabad kezet kell engedni. Ha 
pénz nem lesz, a’ közlekedési miniszternek semmi teendője 
nem lesz; e’ nélkül szóló csak pipázni fog. A’ jelen törvényja
vaslatnak egyik főczélja: a’ számos kenyérvesztett embereket 
foglalatoskodtatni. Illy sürgető pillanatban ez főszempont. Az 
egész planum abban áll, hogy egy centrális cassaschein esz
közöltessék, minek papiraitmár eddig is más országok pél
dájaként több vidékekről készpénz gyanánt elfogadni ajánl
koztak. Az előmunkálatok tervezésétjelen körülményeink közt 
veszélyeseknek tartja, eddig is az volt bajunk, hogy mindig 
csak projectáltunk, de semmi sikere nem volt, itt az ideje , 
hogy a’ tettek mezejére kilépjünk; kezeink teljesen szabadok. 
Ig az , hogy az ország bizonyos perczenteket garantirozni 
kénytelen, de itt maguk a’ vasutak szolgálandnak legjobb 
biztosítékul ’s a’ kamatokat is behozandják. Némelly vidéken 
mást mint vasutat állitni sem lehet, p. o. Debreczentől Szal- 
márig. Ha csekély személyét illetőleg kívánja az ország, hogy 
a’ hámhuzásban dőljön ki, pénzt kell adni, mert dignitárius 
commotiot nem akar elvállalni (éljenzés).

M a d a r  á sz . A’ törvényjavaslatra is volna észrevéte
le, de most csak alkotványos szempontból indulva ki, kérdi: 
midőn financiális viszonyról fordul elő a’ szó, lehet é azt ex- 
cerptetárgyalni? Haaz I 8 l i . é v  actáit olvassa, midőn a’pa- 
pirpénz gyökeresen tárgyaltatotl, két igazságra talál: 1) 
hogy meg kell előzni a’ status banquerotteot. 2 ) Magyaror
szág nem lévén a’ papírpénz bonyodalmába avatva, attól 
folyvást idegenkedik. Szóló szinte ez idegenséget érzi, mig 
nem tudja,minő alapon lehetne kiereszteni papirospénzt. És 
kérdi, ha szabadkezet adunk ebben a’ minisztériumnak, hol 
van a’ halár? hol a’ biztosíték a’ kamatláb meghatározása 
nélkül? Magyarország pénzviszonyait gyökeresen nem orvo

solhatni; még a’ ünanczminiszter ki nem mutatja, hogyan ke- : 
veredhetünk ki a’ hamis pénzből, az ausztriai bankjegyek 
hálóiból?-— Igaz, rövidebb az idő, semhogy ezt a’ financz- 
miniszter ez országgyűlésen megtehetné: de mégis mielőtt a’ 
a’ pénzalapot ismerhetné, a’ 10 milliót megszavazni vona
kodik, mert a’ megajánlásra magát nem érzi felhatalmazott
nak.— Ezután a’ javaslat részleteinek taglalásába ereszked
ve kívánta volna, hogy a’ fiumei és debreczeni vonalok előle— 
gesen is kiemeltessenek, majd az eddig divatozott közmun
kák czélszerűllenségét vitatva, az egyenlőség elvéből kiin
dulva, kiváná,hogy közmunkára senki ne kényszerittetliessék, 
hanem minden közmunka pénzzel legyen űzetve. E’ végett 
budgedet kíván, mit miniszteriális kérdésnek tekintend: de je 
len javaslatot annak nem ismerve, fölszólítja a’ házat, hogy 
még a’ depurisationalis tervvel tisztába nemjőnek, ne sza
vazzanak a’ 10 millióra, hanem térjenek más tárgyra át.

Ezután Bernát szedte elő táblabirói tudományát a’tör- 
vényjavaslat ellen, a’ mondottakat hely kímélés tekintetből 
curiosum gyanánt sem hozhatjuk többé föl.

D e á k  Ferencz. Fontos és nehéz megoldású kérdések 
azok, mellyek megpendítetének, annál is inkább , mert még 
járatlanok vagyunk e’ dolgok körül. Midőn felelős minisz
tériumot vivtunk ki, a’ pénzről is kell gondoskodnunk, mel
lyel az megkezdhesse munkálódásait. Kinek tetszik a’ sza
badság, tessék a’ fizetés is, mert ingyen csak a’ halál, mint 
mondja a’magyar. Lelke mélyéből szólott azon lengyel vajda, 
kinek moste’ szavai jutnak eszébe: m a l o  p e r n i c i o s a m  
l i b e r t a t é m ,  q u a m q u i e t a m  s e r v i téítá'm . Ed
dig folyvást csak azt hányok a’ kormány szemére , hogy 
semmit sem tesz, szóló maga is ez ösvényen j á r t , de most 
magunkra vagyunk hagyatva, amaz ösvényről le kell térn i, 
ha sikert akarunk. Azt kérdezik:miből teremtsük elé a’ pénz
alapot? erre csak az a’ felelet: „az én zsebemből is, meg a’ 
tiedből is.“  Kölcsönlervet adjon a’ minisztérium? erre elébb 
tractatus szükséges. Szóló a’ törvényjavaslatban megnyug
tatónak hiszi azt, hogy a’ maximum benne meg van hatá
rozva, ’s azontúl a’ pénzalap előteremtése nem egyes, de az 
öszszes minisztériumra bizatik. És ha van productiv adósság, 
az csak a’ közlekedési tárgyakba fektetett lehet, mert illy a- 
dósság még törlesztési kamatot is hozhat be, azonfölül a’ tő
ke biztosítva van maga a’ vállalat által. Ne ámítsuk magun
kat,a’jelen kormány teendőit ingyen megváltanunk nem lehet. 
Az adminisztratio mindennapi költségeire van é pénz, a’ 
cassák még átadva nem lévén,tudnunk sem lehet. Hiszi, jövő
o.gyülésen lesz lárma, hogy még csak az országház sem épít
tetett meg, ’s lesznek, mint e’ teremben már egyik követ 
mondani szokja,kik a’ministeriumnak bőrét is megcsípni igye
keznek,—  csupánmert pénze nem volt. Vegyük a’ helyzetet, 
mintha ministeriumunk most sem volna. Ez országgyűlés ak
kor nem oszlott volna el országos pénztár alkotása nélkül: és 
most az uj rendszertől, melly saját gyermekünk, megtagadjuk 
ezt? Az exaltatio, melly a’ szabadság Kivívásának pillanatá
ban igen is szükséges, meg fog szűnni ’sbeállandnak a’ hideg 
számítás napjai? számolni kell az emberekkel, —  nem a’ 
megátolkodottakat é r t i , —  de a’ józan gondolkozásunkat, 
—  kik bizonynyal latba vetik, hogy az uj rendszer mennyibe 
került, ’s az árért minő szabadságot biztosított. H anem lud- 
nók, hogy az elvetett mag megint megtölti a’ magtárt, nem 
vetnők el, illyen az industriális érték. Sokan kötekednek a- 
zon, ki kel é a’ mag, más aggódik az aratás megérkezésén , 
sokan pedig óhajtják legalább csiráját látni a’ jónak, melly 
magvát elvetéli: és a’ ministerium még e’ csirára se mutasson? 
azt se mondhassa: ime itt egy vasút kezdet,amott az ország- 
ház épülőfélben ? —  Eszközt se adjunk a’ miniszter kezébe, 
hogy megnyugtatni bírjon. Menjünk végig az osztályokon, 
mindeniknek remény, öröm kell, hogy az ország újabb állásán 
örülhessen. Minden osztálynak iparos, földmives és kereske
dőnek reményt sőt bizonyosságot kell nyújtani, meg kell tény
leg mutálni, hogy ime virul a’ haza! mert ha ezek ellenkezőt 
látnak, nem nézik a’ politikai nyereséget, hanem csak mate
riális veszteségeit.Elfeledkeztek éönök uraim! hogy többen 
elveszték kenyerüket, mert őket a’ mozgalom átugrá?És mely- 
lyik osztály ez? —  van ugyan minden osztálynak satnyája, de 
ezeket nem tekintve, csakugyan a’ hazának legszebb osztálya 
szenved, azon miveit osztály, melly barátja és pártolója volt a’ 
haladásnak, —  érti az ügyészek és mezei gazdák osztályát. 
Ezeknek állása áldozatul esett. A’ status pedig mint tudjuk, 
néha még akkor is köteles dolgoztatni, ha csak bizonyos em
berek élhetése forog kérdésben: menynyivel inkább akkor, 
midőn a’ munkából materiális hasznothozhat a’ státus. Sok fi
atal eddigi tanulványainak hasznát nem veheti, ezeket segíte
ni kell, hogy más foglalatosságra képezhessék magukat. —  
Azzal akarni halogatnia’ kérdést, hogy a’ jövő országgyűlés 
közel van, nem lehet. Vegyék csak fontolóra, milly roppant 
munka vár arra, a’ franczia conventen kivül egy sem volt a’ 
világon, mellynek annyi teendője volna. Azt hiszik é tehát, 
hogy mindazt 2 hónap alatt elvegezheti? egy esztendő alig e- 
lég, ’s azalatta’ közlekedési miniszter végig járvaaz országot 
bámulja a’ rósz utakat, csak azért, mert most tervet nem ad

hatott? Köszöni az illyen bizodalmát. Ez a’ régi sistema ma
radványa, melly csak halogatni tudott. A’ ministeriumot föl 
nem hatalmazni a’ kölcsönvételre annyi, hogy financziánkat 
csekélynek tartjuk, vagy hinni, hogy a’ ministerium a’ korlá
tokat átlépve ,nem fizetheti viszsza majd az okozta kárt. Ezt 
mondaniok jogukban áll, de nemczélszerü. Ne csín ljanak il- 
lusiót, illyesmi minden országyülésen előforduland, főkép a’ 
ünancz tárczánál. — Kár volt az uj epochaért annyi exaltatio 
mert lesz ugyan felelős ministeriumunk vér nélkül, —  de ha
szon nélkül is. Majd azt mondandják róla „múltúm clamoris , 
parum lanae.“— Valaki a’közmunkák megszüntetéséről szólt. 
Fenyes szavak! ám tegyék meg háthogy helyébe máslegyen, 
főkép akkor, midőn még a’ kölcsönre sem adnak hatalmat. Azt 
akarják é, hogy a’ jövő országgyűlésig egyetlen ut se legyen, 
mert föntartásukra is megtagadják a’ kezet? A’ ministerium 
a’ megyét szólítsa föl? melly majd azt felelendi, mi kivetők 
az évi költséget, de az utakra nem szántunk semmit, jövő évig 
pedig uj adót kivetni nem lehet. Ekkor lesz aztán isten kegyel
méből ut. Megfogják köszönni azonuj rendszert,melly még 
a’ fönlevő közlekedésieszközök megtartásáról sem gondos
kodott. —

Szóló tehát szükségesnek tartja, a’ törvényjavaslat elfo
gadását. A’ ministerium becsületével játszani nem fog, hanem 
úgy kötend kölcsönt, hogy productiv legyen az. Tervet adni 
be most legfatálisabb.-meglehet 2 hónap múlva kedvezőbbek 
lesznekEurópa pénzviszonyai, ó  most a’ bizalom utján indulna 
ki: mert megvan győződve róla, hogy ha valaki, jelen financz- 
miniszterünk mindent elkövetend, hogy a’ közlekedési papí
roknak értékök legyen.—  Ez véleménye mint Zala követéé. 
(Hoszszas éljenzés.)

Be ö t hy .  Előre kijelenté, hogy jövőben minden finan
ciális ügy iránt ő lesz a’ legszigoruabb. Most azonban mega
jánlja a’ 10 milliót,ha nagy része ipar, kereskedés és föld— 
mivelés elősegítésére fordiltatik,hogy mindenek előtt a’ fiu
mei vonal vétessék munkálat alá. A’ vizi munkák pedig foly
tassanak. Kende szinte megajánlja a’ 10 milliót. S z é c h e 
nyi .  Azt gondolja, szükséges a’ tárgyról tüzetesebben szó
lam; miért mostő is tágabb feneket kerít. Nem az ő politiká
ja, de egy magasabb győzött, mellynek ügyeiben felszólittat- 
ván, becsülettel veend részt. (Éljen). Ha resten akarná vinni 
hivatalát,a’ törvényczikketjavaslatba sem hozta volna, reá 
nézve sokkal kényelmesb lett volna a’ jövő országgyűlésig: 
de mivel dolgozni akar, törvényjavaslatot tőn, melly mielőtt 
a’tábla elé került,a’miniszteri tanácskozványbanmegrostálta- 
tolt. Felelni szándokozik, mert ha Somogyként csak fitymál
va vétetnék a’ dolog , inkább deponálná a’ törvényjavasla
tot. Salyra nélkül nem vállalhatja el a’ miniszteri tárczát a - 
zért, hogy bebarangolja az országot, vagy hogy inventariu- 
mot csináljon a’ rósz utakról. Furcsának látja azon miniszteri 
felelősséget, mellynélfogva útjába állnak az illetőnek, hogy 
ne cselekedhessék. Szükséges viszszamenni a’ törvény ge- 
nesisére.— Azt mondják: az 1 8 3 6 : 25. simpliciter eltörülni 
nem lehet, ha csak helyébe más törvény nem hozatik. Szóló 
jelen törvényjavaslatban annak helyébe igen is sokat tőn. A’ 
közlekedési provinciát már azelőtt pénznélkül átvevé,’s mint 
akkor, most is úgy van meggyőződve, hogy ha az ország föl
virágzását óhajtjuk,az ország szivéből kell kisugárzani az út
vonaloknak. Nem is nyomhat azon ellenvetés, hogy a’ felső 
vidéket kifelejté calculusából, mert szerinte azon vidékek ér
demelnek most fő ügyeimet, mellyeken mást, mint vasutat 
vonni nem lehet, holott az ország felső részeiben ma is van
nak utak, a’ közlekedésnek eléggé kedvezők. Ha szűk provin
ciális szempontból nézzük az ügyet,utóbb minden csapszék azt 
kivánandja, hogy feléje vezettessék a’ vasút. Egyébiránt azt 
sem kell tévesztni szem elöl, hogy a’ tövény ideiglenes,azon
túl, hogy jövő országgyűlésre nem várhatnak néhány vállala
tok, igy a’ közép ponti vasúttársaság, ha 2— 3 millió erejeig 
nem segiltetik, be nem fejezheti munkálatát. A’ kamatláb sém 
határozható meg most, mert lehet,hogy az itt megállapitan- 
dónál olcsóbban is kapni kölcsönt.Nincs roszszabb,mint a’sok 
belekottyanás, ha a’cassábanpénz nincs, mivel űzet a’ minisz
térium? Ha a’ szövetséges amerikai státusok elszakadása tör
ténetét nézzük, látnivaló, hogy nagy hasonlatosság van köz
tünk. Annak hitele épen úgy gravitált akkor London, minta’ 
miénk Bécs felé. ’S ők rövid idő alatt tömérdek adósságot tő
nek, mert az erőfeszítésre volt szükségük, sok ember meg- 
fosztatván kenyerétől. Bukástól félnek? kinek semmije nincs, 
azt nem lophatják meg, Magyarországnak némelly faluja sem 
banquierottirozhat, mert semmije sincs. Philosophus ember 
lévén, azt se bánja, ha munkanélkül hagyják. (Kaczaj). Egy 
idő óta igen jó humorban van, politikája sem olly ovatos, mi
dőn látja milly szerencsével haladunk, azért ostort bont,és jól 
meg megcsapkodja a’ hátramaradókat. B e r n á t  h a’ czélzást 
magára vevén, protestálni kezdett, hogy a’ gróf ne nézzen 
reá,midőn lovakról beszél.(Ezen bohókás harag kaczajráin
gerlé a’ táblát, másrészről pedig a’ megjegyzés helytelensé
ge miatt roszaló morgás támadott.) Szóló ezen kellemetlen in
termezzo után megjegyzé,hogy bántani legkevesbbé sem volt 
szándokában, midőn a’ baráti kézfogás ösvényén jár.—  Él-
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jenzéssel nyillványitá a’ tábla helyeslését. Ezután szóló rövi
den öszszevonván mondandóit, javaslatát ismételve ajánlá a’ 
tábla Ügyeimébe. A’ javaslat fölött megállapodás ma még nem 
történhetett. Az ülés többi tárgyairól elóleges tudósításunk 
kimeritőleg szólt már.

V i d é k i  m o z g a l m a k
N yitram egye.* ) F. évi február 28án kezdődött,’s egy 

hétig tartott első évnegyedes gyűlésünk. Parlag volt ez is köz
érdekű tárgyakban. Mi a’ nógrádi levelet, mellyben az or
szággyűlési követeknek esküvel leendő megkötését (6  év a- 
latt az országgyűlés után bárraelly kormányhivatal elfogadá
sa iránt) megyénkint akép sürgöli, hogy ez iránt törvény 
alkottassák, tudomásul vettür olly értelemben, hogy mivel e’ 
megye nem csak ismeri, de gyakorolja is az utasítási ’s evvel 
járó követ-ellenőrzési jogot,mellyben a’köveli eljárás tör
vényszerűségének elég garantiája fekszik: ezért nem tartja 
szükségesnek az esküféle su p erabundan t.

Minekutána ezt igy bölcsen elvégeztük,Két napig dislra- 
háltuk magunkat scontro olvasással,miglen egy kis fontossá
gú nagy dolog l'elrázla csendes lármánkat, ’s ezen dolog: e- 
gyik főbiránk Beznak Ignácznak vádügye vala. Főbíró urat 
Koron Mihály tiszti ügy véd 3 ponttal vádolta be: a) hogy já 
rásában egy olly superfluum országutat építtetett a’ megyei 
közmunkák rovására, melly út, a’ mellett, hogy a’ közműn- I 
kákát felosztó végzésünkben egyáltaljában ki nem jelöltetett, * 
a’ főbíró ur ’s egy bizonyos földes uraság magány javát moz- j 
ditja kiváltképen elé. b) Hogy a’ főbíró ur elégelt kastélya j 
fölépítésénél adózók fuvarait részint ingyen, részint potom ár- j 
ért kényszeritette volna ki. c)Hogy a’ múlt évi ínség idején 
begyült 18 ezer pftnak járására assignált részétnem fordítót- j 
ta mind a’ kellő czólra, ’s mégis számadásában plane supere- ( 
rogatumot nyilvánít. Nemde t. szerkesztő ur, az illy vád egy j 
járási főtisztviselő ellen szörnyüscandalum? ó hát még azel- , 
já rás, mellyel a’ vádlott fölmentetett, mennyivel nagyobb , 
scandalum! Tudniillik a’ megye a’ vádbeli folyamodás után ' 
másod alispán Ócskay Rudolf elnöklete alatt vizsgáló küldött- j 
séget rendel k i, melly a’ jelen gyűlésre beadván csonka 
munkáját (miután abban tanuk meghiteltetésének, ’s a’ deut- 
ri pontok közt eme kérdésnek: v á j j o n  i s m e r  é a’ t a 
n ú  m é g  má s  a l k a l m a s  t a n u k a t ?  semmi nyoma) 
ezen csonka vizsgálati munkából a’ t i s z t i k a r  a’ vádlott 
főbírót a’ vád első és második pontjára nézve feloldá—  ter
mészetesen vöksainaktöbbsége áltai.A’ c) pontot, az inségi 
pénzek hűtlen kezelése iránt, jövő évnegyedes gyűlésre hagy
ván fel. —  Már a’ gyűlés folyama alatt olly hir keringe,mi
szerint az illető bodoki járásban egy egész kis restauratio van 
készülőben,’s hogy ez akép fog történni, lö r  a’vádlott fő
bíró, tiszttársai többsége által már a’ jelen csonka vizsgálat 
nyomán, legalább is az első két vádpontra nézve fölmentetik, 
hogy aztán némi megtisztulási színben a’ vádlott hivataláról 
maga leköszönendvén, ekkép 2 or vagy az illető járás albirái- 
nak ’stb. fog helyet engedni, vagy bizonyos más járás fóbi— 
rájának hagyván oda saját járását, így egy szükségesnek lát
szó combinálio létesülend. Mi e’ hirt puszta pletykának véve, 
egyenesen a’ vádlottal szólottunk az iránt, tudakozólag, ki 
nekünk határzottan azt mondá, miszerint mások kedvéért ő 
bizon teljességgel le nem mond, és ha lemond, ezt elébb,mint 
az év vége felé, tenni nem fogja. Meglepetve voltunk ezután 
természetesen, midőn mégis a’ gyűlés végén főbíró ur re -  
signátióját kelle megértenünk. A’ dolog fölötte különös és 
csudálatosnak látszott előttünk; ’s legyen a’ fölebbi hírben 
valami alaposság, vagy ne legyen,mindenesetre nem a’ vád
lottnak kellett vala resignálni, hanem a’ megyének lett volna 
kötelessége a’ vizsgálat alatt lévő —  mert még a’ legkénye
sebb 3 dik pont úgyis hátravan —  tisztviselőt felfüggeszteni.
Az e l l e n z é k  e’ tárgyban csupa tisztviselőkkel állott szem
közt, ’s kijelentette, hogy ezen fölmenlést megfogni sem le
het már a’ b)pontra nézve is, minthogy a’ vizsgálat be nem 
fejezett eredvényt mutatott csak elő, ’s a’vádló még több ta
nuk kihallgatását,’s az eddigiek meghiteltetését követeli, az
tán meg hogy nincs is rendén, miszerint egy tisztviselőt 
tiszttársai mentsenek fel, annál inkább, minthogy az ellenzék 
az egész vita alatta’ vádpontok érdemében tulajdonkép nem is 
szólott, hanem csak a’ vizsgálathelytelen, és bevégzetlen vol
ta fölött hallatta szavát, tehát e’ szerint a’ meritum körül még 
a’ discussio stádiuma minden esetre hátravan.

Daczára illy nyilatkozatoknak: megtörtént a’ példátlan 
esemény, melly e’ megyének jellemére, ’s talán politikai cse
lekvőségére is, gyászosan és károsan hatand. Az ellenzék j e—
1 e n v o lt tagjai betölték hivatásukat; de fájdalom, az ellen
zék h ij án yz o t t  tagjaira hárul a’ szellemi és erkölcsi kár
nak egész súlya, terhe : mert egy idő óta a’ tespedő részvét
lenség sorainkban igen uralkodásra kapott. Persze hogy en
nek megint egy bizonyos szerencsétlen c a p i t u l á l n i  s z e 
r e t ő  t a c t i  c á t l a n s á g  az oka, mellyről egyszer már mi

* ) Kissé elkésett, de tartalmára nézve megtartá ama 
fontosságot, melly ma már miniszteri hozzászólást kíván. —

Sz e r  k.

is méltó stylben fogunk szólani, ha szükség leszen. —
Egy más járási a 1 b i r ó ellen szinte vád adatott be je

len gyűlésünkön, melly most az érdeklettel elólegesen kö- 
zöltetni határoztatván, majd bevárjuk: minő lesz a’ felelet. 
Beligazgatásunkba mindenesetre valami demon férkezelt egy 
idő óta, hogy a’ vádak gymást érik az igazság és törvény köz
vetlen sáfárai ellen.

Törvényszékünk május 8 ra; évnegyedes gyűlésünk má
jus 22re; ’s dietalis közgyűlésünk april 3raés május 9re tű
zettek ki. K e r e s z t u r y  József.

K ő v á r-v id ék . Apr. 10. A’ korszellem hatalmas szóza
ta, melly majd egész Európa szolgaságban tengődő polgára
it fölriasztá, nálunk is eldörgé életébresztőszózatát’s szülte a- 
zoneredvényeket, mellyek a’ f. hó april lOén tartott közgyű
lésben köztanácskozásrakerültek.Elnök alkapitány polgártár
sunk az öröm félreismerhetlenjeleiveltolmácsolászivünkér
zelmeit, szerencsés megáldásáta’kiállotttusáknak, üdvözölvén 
a’ vidékhez leküldött ’s országszerte minden honfi keblet me
legen érdeklő főbg nádor ő fensége a’ gr. Batthyány minisz
ter-elnök ur körlevelét mint csalhatlan jeleit azon tényleges
ségnek mutatá be, melly által a’ viszszakapcsolás eddig csak 

1 eszményileg való képe most testesülve áll előttőnk. Főkapi- 
| tányi helyettesünk lemondása hivatalosan tudatván a’ t. kö- 
i zönséggel,kitörő örömmel fogadtatott, ’s ezen kicsinyes de- 
I monstrátio a’ közvélemény hatalmas nyilatkozától kisérve e- 
I lég megóvni bennünket az utókor előtt azonvádakért, mely- 

lyekkel olly gyanusitólag behálózta megyén^ legderekab fi- 
; ait,kika’közügynek honszerelemnek annyi alkalommal olly ne

mes és áldozat kész példáját adták,— a’ vidék jegyzőkönyvé
ben a’ védtelent meg nem támadva csupán férfias önérzettel 
kimondá a’ közvélemény komoly szavát,— ha van még nála 
az erkölcsiét fontosságáról elegendő hit, úgy e’ lovagiasan ki
fejtett közakarat ezerszerte jobban sujtandja, mint a’ népség 
minden erejével kiejtett legtulságosabb szózatok.

A’ miniszteri körlevelek egész bizalommal fogadtatván 
az intézkedések a’hon közszükségéhez képest komoly megfon
tolás után teljesitendőknekhatároztattak,e’végre egy számos 
tagokból rendezett állandó bizottvány neveztetett, melly min
den előfordulható körülményekre éber figyelmet fordítva hon
polgári kötelességének ismerje a’ közhaza érdekében hozott 
határozatoknak életet adni nemcsak, hanem annak jótékony
ságáról a’ népet fölvilágosítva előkészíteni azonszabadságra, 
mellyet az emberi jogok örök igazsága kivétel nélkül minden
kinek megád.— A’ mi más megyéket csak részletesen, a’ vi
déket különösen azon körülmény érdekelte ezen körlevelek 
közlésével, hogy ezek a’ két testvérhaza Öszszeforrásának el
ső lánczszemén— túlélte már az üldöztetés korát; —  vélemé- 
uyünk szabad nyilványitása az igazgatás alapja eddig ezer 
szinü érdekekért a’ hatalom embereitől tévútra vezetve, eltit
koltuk legszebb ohajtásinkat, mert fölemeltetett kebleinkről a’ 
sírkő, melly a’ szó szabadságát elnyomá, gondolatinknak sza
bad röptét engedve, kiki erejéhez képestsiet áldozni a’közügy 
oltárához,hova mindenki,ki e’honpolgára,egyetemileg hivat
va van.— Erdélytől tehát elszakadtunk egy időre, de a’ visz- 
szaemlékezésa’üebelileg igénytelenebb érzeménye,és ez lesz 
köztünk továbbra az erkölcsi kapocs, mnlly nem engedendi a’ 
viszszavonás ördögétől ketté repesztett szív sebjét forrasztat- 
lan, hanem egyesülend a’nagy nemzetek templomában az a- 
nyahonnal, mellynek kívánsága a’ kiszakított részt testvérileg 
újra felölelni,újjá születésének uj korszakot azáltal kezdeni. 
A’ kik ismerik kicsinyben azon ernyedetlen lelkesedést,miEr- 
dély fiai keblében uralkodik az örömmel nézhet a’jövendőkbe, 
midőn nemsokára körébe látandja a’szabadság haza edzette 
azon bajnokait, kiket a’történetkomolyszerü múzsája a’lapok- 
baföljegyzett mind olly jellempéldányokat,mellyek egy Róma 
büszkeségének megfelelhettek volna.

A’ magy.honi közgyűlésre— ámbár eloszlatása csaknem 
bizonyos— követekül,miután gr.TelekiSándor ésHosszuLász- 
lóurak nem vállalkozhattak, közfölkiáltással Katona Miklós és 
Buda Sándor urak választattak; és napidijaik, esti szállás költ
ségeik födözésérea’ pénz, a’ tartományi pénztárból kifizettet
ni utalványoztatott. Ezáltal tettleg gyakorlatába jővén a’jog- 
nak,miről évszázadon át kirekesztettünk.

Hazánk átalakulási nagy férfiait a’ minden szívből sze
retettelés bizalommal kisérő főhg fenséges nádort, gr. Batt
hyány Lajost miniszter-elnököt és a’vidék érdeke és önálló
ságáért olly kitartással kézdött Kossuth Lajost tisztelgő föli— 
rással üdvözlendők, ez utóbbinak közösen elismert érdemi
ért polgárkoszorutküldendünk, mellynek kiállítására az aláí
rási iv pár perczek alatt betölt világos tanuságaual a’közvé- 
lemény méltánylásának.

Vidékünk jelenlegi helyzete egy erélyes közszeretetei 
kivívott egyed vezérletét igényelvén, ki azon eszmék öszpon- 
tositójalehetne,mellyek egyesekbenollydicsőenföltünedeznek 
e’ végre az olly sok buzgósággal’s erélyességgel küzdöttügy- 
bajnokot, ki méltó a’ közbizalomra, kit a’ néposztály minde
nütt a’ szeretet és bizalom jeleivel fogad gr. Teleki Sándor 
polgártársunkat, mind a’ közvélemény kijelöltjét a’ miniszté
riumnak fölterjesszük azonbizodalmas kéréssel, hogy polgári

imánkhoz szövött ohajtásinknak életet adni ’s bennünket meg
örvendeztetni méltóztassék, annyival is inkább, hogy csupán 
azáltal reméllhetjük békés fejleményét azon munkának, mely- 
lyeta* polgári kötelesség élőnkbe szab.

E’ napokban érkezett hivatalos közlemény M.Vásárhely- 
ről, mellyben oda intetünk, hogy M.Vásárhelyről keblünkbe 
viszszaérkezett két ifjú Draga László és Batthyány László buj- 
togató szándékkal volnának. Milly rémitó tévedés! milly gyáva 
félelme a’kebel nyugtalanságának. Mondhatjuk nem lehet e- 
léggé boszszusággalfogadni a’ sorokat tudván különösen azt; 
hogy itt legkisebb jelentkezése a’ mozgalomnak nem mutat
kozott,azonkívül olly két egyed gyenusittatik,kiket szivünk mé
lyéből azon embereknek vallunk, kik képesek lesznek jelenleg 
úgy mintjövőben e’ hazának hű polgáraihoz illőleg annak 
szabadságát biztosítani’s a’jövő nemzedéknek szűz tisztaságá
ban átadni r.— l-

Debreczen april 4én 1848. A’ czimek harlequin czaf- 
rangjait eldobva, velők communi consensu mi is égő áldoza
tot gyujtánk az észnek. Mint hangzik itt minden oldalról —  
egyenlőség ’s különböző sallangos nevek! testvériség’s pity— 
kékkel kiteremtettézelt czimek! olaj és viz. Keverd. De mire 
is az a’ nyomoru szószatócsság még tovább is? Talán hogy 
ezután is annak tekintélye alatt nyögjünk? vagy hogy továbbra 
is bolondjai legyünk? A’ szellemi minorennitás kora letűnt’s 
tejfogunkat elhánytuk. Mire tehát a’ „tekintetes, nagyságos 
’stb czim, mellynek hordozója eddig sokszor valódi morális 
antiphrasisa volt czimének? Mit keressen a’ kasztszagu báró, 
g ró f’stb.név? annyival is inkább,mert ha ezen utólsókat csak 
mint puszta czimeket használjuk, semmi eszmét nem tudunk 
velők öszszekötni. Kinek ne jutnának itt eszébe Paine Tamás 
(Die Rechte des Menschen eine Antwort auf Herrn Burke’s 
Angriff gegen die französische Revolution) idevonatkozva 
mondott gyönyörű szavai: „in Adams ganzen Wörterbuche 
finden wir kein solches Thier, als einen Grafen, Baron u. s.w. 
auch können wir keine gewisse Idee an diese Worte knüp
fen. Wir wissen nicht, ob sie Schtärke oder Schwache,Weis
heit oder Thorheit, ein Kind oder einen Mann, den Reiter oder 
das Pferd ausdrücken sollen.“ — Minő tiszteletet adhat hát a 
ember annak, mi semmit sem jelent? A’ képzerő.a’ centau- 
roknak ’s a’ tündérek egész czéhének tudott alakot ’s jellemet 
adni—  de az illyetén czimek még a’ phantasián is kifognak.

Tehát ismétlem: nálunk ezután a’ czimek agy rémes a - 
lapja helyett a’ jellemre kell támaszkodni. Eddig, volt ér
dem nem volt érdem, itt is mint másutt apotheosissal illették 
a’ czimekkel garnirozott egyedeket, min csodálkoznunk nem 
kell. —  Tudhatjuk a’ brahminok mythologiájából, hogy ők 
némelly isteneket szeretetből másokat félelemből imádnak.—  
Tudhatjuk hogy ők oltárt emelnek nemcsak a’ fény ’s termé
kenység kegyes istenségeinek, hanem azon szellemeknek is, 
mellyek himlőt és gyilkosságot küldenek a’ világra. De most 
...........hazudott az óramutató, mi most nem napokat ’s hete
ket, hanem századokat éltünk, csak a’ puszta űr számára e- 
gyenlők az idő részei, nekünk magyaroknak uj óramutatókat
kiszitének alkotványos fejleményeink ’s örömeink........ most
szabadság, egyenlőség ’s testvériség világában élünk,melly
ben „polgártárs“  az illetékes czim, ’s a’ társadalmi fontos
ságot csak a’ belérdem adja.— Olly embernek alkotására,ki 
méltóságát továbbra is a’ czimekre alapítaná, nem kell Pro
metheus, ollyat magának kiki otthon bodzabélből faraghat.

Még egymás társalmi reform. Csekély ugyan de jellem
ző és viszonyaink ismertetéséhez fontos adalék. A’ fariezusi’s 
hazug „alázszolgája“ köszönési képletet ebrudon vezettük ki. 
„Jó reggelt, jó napot, jó éjt“  van folyamatban egyedül. Ezen 
reformnál dicséretesen viselik magukat a’ nemzeti szellemű 
debreczeni hölgyek, pénzbírságot szabnak az elvétőre. Női 
buzgalom! mi hatalmas vagy te a’ férfi kebel nemes tettüze 
felszitásában. Nem híjába hogy Athaeneben a’ legfontosabb 
politikai tanakodványok Aspasia és Leontium estélyein tartat
tak. Nem híjába hogy Perikies és Alcibiad depescheiket, ren
desen kedvenczeik ölén írták alá ! .. .

Folytatva tartott közgyűléseink tárgyai közül közlök 
röviden némieket.

A’ bőjtmás hó 28ki leirat, mnllyben az átkos bureau- 
cratia ujlag kísérletet tőn a’ régi rendszer viszszaállitására, 
megdöbbentő hatást idézett elő. —  Általányos ingerültség’s 
vészjósló kedélyhangulat mindenfelé. Illy váltságos helyzetben 
ma reggel 8 órakor jő egy gyorsfutár követeinktől, közgyű
lés hirdettetik azonnal. Viharosan özönlik a’ nép a’ terem
be. Felolvastatik a’ martíus 31 diki k. k. leirat. ’S egyszerre 
földerül a’ borús szemek sugára, lefoszlik a’ homlokokról a ’ 
honfi aggodalmak nehéz fellege. Főbiránk a’ szerény Po- 
roszlay Frigyes átszellemülve fölkel és szól: „uraim ! miután 
teljhatalmú fels. kir. helytartónk ’s a’jelen hongyülés, az ab
solutism s sivár pusztáján keresztül e’ nemzetet az alkotvá- 
nyosságnak nemesek előcsarnokába, hanem be az épület 
szentélyébe, a’ jogok Ígéreteidére kalauzold, illőnek sőtkö- 
telességszerűnek látom, ha öröklő hálánkat ezért beigtatjuk 
jegyzőkönyvünkbe, hogy lássa a’ késő ivadék, miképen Deb- 
reczen város lelke legszentebb érzelmével adózott alkotvá-
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nyosságunk magna chartájának kiküzdóji iránt!“ A’ lelkes 
indítvány szűnni nem akaró éljenzés közt elfogadtatott.Olvas- 
tatott biharmegyei volt követ Reviczky Menyhértnek váro
sunkban polgármesteri állomásáról lemondó levele. Az e x -  
kövefur mentekezik azért, hogy követté választatása ’s illy 
minőségben körünkből eltávoztáról annak idejében hivata
losan nem tudósitá a’ tanácsot; ovábbá engedelm et kér gyar
lóságiért!!! Ezen urnák országgyűlési szereplése mindenki 
előtt tudva van, azért hozzá nem szólok. Lemondása ezer ö -  
römmel fogadtatott el, melly alkalommal Uhrinyi Pál polgár
társ helyszerü fölszólamlása nyomán most mindenkorra azon 
óvás igtattatott a’ jegyzőkönyvbe, miszerint ezután városunk 
hivatalnokinak nem leszen szabad más hatóságtól semmi 
hivatali állomást elfogadni, két urnák nem lehetvén szolgál
ni. Ezután Csapó János polgártárs kijelentvén, miként azon 
kísérletek után,mellyek a’ budai kincstár tartalmának P écs
be léendő szállítására tétettek, ő többé nem bizhatik az itteni 
só, harminczad ’stb. hivatalok pénzkezelésében, azért ne
hogy mire bálványzott pénzügyminiszterünk kezét reá tehet
né; a’ pénz elszivárogjon valamerre, indítványt tőn: hogy 
mindazon hivatalokhoz ellenőrködésül rendeltessék a’ hiva
talos órákban egyegy tag a’ rendőrválasztványból, továbbá 
őrizetül nemzetőrök is alkalmaztassanak. Helyeslés kisérte az 
indítványt. Hanem mint hallom, az illető hivatalnokok, nem 
akarják a’ statuscassát hivatalosan kimutatni.

Ezek mozgalmaink főbbéi. Még eg yp á rszó ta ’ nemzet
őrségről. Az őrhaditanács rendelete szerint rendesen minden 
délutánt fegyvergyakorlásban töltenek a’ dandárok, ’s van 
szerencsém mondhatni, miként némelly csapatok a’ fegyver- 
forgatás könnyűsége, fordulatok öszszevágása, ’s a’ lépések  
pontosságában sorezreddel is kiállják a’ versenyt. Szép volt 
látnom tegnap délu tán éik ént ügyvédeink egyik kitűnőjeWer- 
ner Károly ’stb. állott őrt a’ sóháznál. Hanem az csakugyan 
nem szép, hogy némellyek derogálásnak tartják a’ közvitéz- 
kedést’s ahoz kötik őrségbe állásukat, ha tisztirangot kap
nak. Tehát rang és mindig rang? Hagyjunk fel illyetén kicsi
nyeskedéssel ’s hiuskodással, melly pulyaságszerü bélyeget 
hoz az emberi jellem re. Hisz ez nagy dolgoknál a’ férfit a’ 
férfi diminufiójává, kicsinyeknél a’ nő copiájává teszi. Hát 
nem tudjátok tisztirang-kóros polgártársak, hogy m ég Szé
chenyi miniszter ur is csak közlegény? Az sem helyeselhető, 
hogy némelly ’s pedig valóban miveit izraeliták, nem vétet
tek a’ nemzetőrség keblébe. Hol van itt az egalité ? Azt 
mondják, hagyja el a’ zsidó a’ Thalmudot’s emancipáltatik ’s 
nemzetőrnek is fölvétetik. Szerintem az álladalomnak, melly 
az izraelitát hivatalba tenni akarná, csak azon természetes 
föltételt lehet a’ hivatal-elnyeréshez kötni, miszerint az izrae
lita ugyanazon munkálatokra köteles, mellyekre a’keresztyén, 
ki ebben nem egyeznék m eg, maga zárná ki magát az á lla- 
dalom kebléből. Annak pedig, ki hivatalra alkalmas, szabad
ságára kell hagyni annak elhalárzását: megtudja é a’ fölté

telt egyeztetni vallási nézeteivel, vagy nem? N a g y  József. 
K Ü L F Ö L D .

ANGLIA. Londonból april lö k érő l Írják, mikép az an
nyiaktól rettegett nagy veszély vihartalanul húzódott át az a -  
risztocraták hazáján. A’ chartisták nagy gyűlése Kennington 
Greenben —  melly tizennégy nap óta annyi beszédre, ’s e l
lenintézkedésekre szolgáltatott anyagot,elmúlt a nélkül, hogy  
a’ főváros nyugalma legkevésbbé háborittatott volna m eg. 
G a l i g n i  M e s s i n g e r  erről következőleg elm élkedik: a’ 
meeting, mennyiben czélul a’ királyság, ’s kormány szétbom 
lasztását tűzte k i , egyike volt a’ legszerencsétlenebb alapú 
vállalatoknak.Hogy ezen lakomát olly csekély számú közön
ség  látogatá m e g , mint mennyit a’ nevezetesebb kérdések 
tárgyalásánál a’ parliamenli ü l é s e k b e n  is gyakran lehete 
látni, —  azt nem csupán a’ rendőrhivaltal proclamatiójának 
tulajdoníthatni, mert ha a’ gyűlés az angol nép osztatlan sym - 
pathiáját bírta volna, úgy a ’ legnagyobb töm egben sereglett 
volna arraöszsze. És e’ gyűlés néptelensége, valamint annak 
menete, úgy a’ királyné ’s kormány melletti nyilatkozatok, a’ 
rend föntartása mellett határzott czáfolat azok ellenében, kik 
Londonban is lehetségesnek tartottak forradalmat.És e ’je len -  
tésből egyszersmind kitűnik alaptalansága azon tudósításnak, 
melly némelly párizsi lapokban telegraphi sürgöny után állott, 
hogy tudniillik London népe aprilhó lOdikén a’ királyság 
és kormánya ellen fölzendült volna. Egyébiránt a’ dolog a’ 
mondott napon komolyan foglalkodtatá mind a’ két házat. 1 
A’ felső házban W ellington hg. ’s más tekintélyes peerek p a- j 
naszolkodának hasonló népgyülések ellen , mellyek London : 
lakóit félelem ’s nyugtalanságba ejtik. Az alsó házban pedig j 
F e ar g u s O’C o n no r nyujtá át a ’népchartát sürgető óriási 
p etitió tö t m i l l i ó  ember aláírásával ellátottat: m ellyet—  
némellyek szerint— négy ember vitt a’ parlamentbe vállon, 
mások szerint pedig egy kis kocsin vonatott szónok e lé b e , 
hogy a’ háznak átnyújthassa.

Ez nagyszerű dem onstratioa ’nép e léged etlen ségem el-  
le tt ,’s homlok egyenesti ellentétben áll azon fönebbi állittás- 
s a l , mintha a’ chartisták gyűlése látogatatlan lett volna, ’s 
mintha azon gyűlés nem dicsekedhetnék az angol nép sym - 
pathiájával. Öt millió embernek azon egy tárgyban egyesült 
akarata olly tö b b sé g ,’s olly sympathia,mellynek ellenében a’ 
világ semmi hatalmassága sem állhat m eg ellenkező eljárás
sal. Az Evening Sun e ’ gyűlést illetőleg következőleg ir :„A ’ 
nagyszerüleg foglalkozott London ma olly tekintetű volt, —  
mintha tábor -  város lenne. —  A’ város nyugati végén ál
ló k o r m á n y é p ü l e t e k  f e g y v e r e s  s e r g e k k e l  valá- 
nak m eg ra k v a ,—  kik a’ cityben az ő r ’s é g e t  a’ polgár
ságnak adását. Som merset ház őrséggel volt megtöm ve. Az 
admiralitási épülettüzérek ésm inasásókkal,a’generalatusi p e
dig ’s a’ belminiszteri lak sorkatonasági ezredektől tartatá
nak m eglepetve. A’kisebb miniszteri lakok is, minő az indus
ellenőr hivatal, fegyveresekkel volt védve. Ezenkívül minde

nütt zárt kapukat, és ablakokat lehetett látn i’s az utczák a’l e g -  
távolabbtól egész a’ parlamentházig tábori szállás alakot m u- 
tatának. Az áruhelyek becsukattak; Northumberland hg Peel’s 
más tekintélyes nemesek lakaik a’ W ithehallban becsukat
tak ’s elzáraltak. Délelőtti 11 óra után se omnibus se egyéb  
kocsi vagy szekérnek azutczán m egjelennie nem lehetett,ezek 
lévén a’ barricádok alkatrészei, helyettük gyalog és lovas 
őrségek czikáztek sürü rendekben az utczában. Már a’ reg
geli órákban 2 0 0 0  őrvitéz vonult a’ községudvarra, hova 
később m egerősítés végett még sorkatonaság is vitetett a’ 
16 ik gyalog ezredből. Az utóbbi napokban— sp e c ia l-c o n -  
stablerekül— ajánlkozott, ’s fölesketett polgárok és polgár
fiuk, számra mintegy 1 5 0  ezeren, karjaikon m egkülönbözte
tő jelül szalagot v iselve, erős csapatokban jártak az utczákon 
’s a’ rendőr hivatallal olly szoros kapcsolatot tártának, hogy  
bár melly pontján a’ városnak rögtön öszszegyüjtheték ere
jűket. A’ különféle vasutakon temérdek számban érkeztek u -  
tasok, kik a’meetingen jelenlenni kívántak, részint Manchester, 
Birmingham, Rochdala, Liverpool, részint Edinburg ’s Glas
gowból is. Nyugatról is számithatlan csoport seregei erre,de 
m ég sem annyi, mint éjszakról. Hogy a’ gyanú kikerültessék, 
elhalárzá e ’nemzeti conovent,magváltoztatva eddigi akaratát, 
m elly a’parliamentház megtámadása volt,ettől a’ tömeget tá
vul tartani.A’menet T ottenham -R oad,H igh-Streetstb. utczá
kon át a’Blacksisars hídon keresztül a’ Themse folyam éjszaki 
részére vonult (K ennington-Com m on). A’ kocsik, m ellye- 
ken e’ n e m z e t i  convent küldöttei ültének, M’ Grath elnök, 
Feargus O’Comor (a ’ tulajdonképeni chartistafőnök) dr.Hun- 
ter, E. Jonnes stb. —  zászlókkal valának ékesítve, ’s jelm on
datokkal czifrázva: minő: „az Ítélet szava elnémítja az ágyuk 
d örgését“  stb. A’ petitió mint egy óriási henger ünnepiesen 
földíszítve külön kocsin vitetelt.Oldalast,’s különösen a’Them- 
se hídon erős rendőrcsapatok álltának, de mellyek a’ népet 
legkevésbbé sem háborgaták; ágyú telepek voltak kiállítva, 
’s az ágyuk mellett égő kanóczczal a’ tüzérek.

A’ kenningtoni községi téren a’ gyűlés megnyittatott, 
sok lelkesítő beszéd tartatott itt. Vittatott annak szüksége , 
hogy az angol alkoiványban radical változtatások elkerülhet- 
lenek, hogy ezáltal a’ nép általányos szavazatot nyerjen; az 
activ és passiv választói jogok censusa megszűnjék; a’ par- 
liamenti tagok évenkintválasztassanak és pedig] golyózással 
’stb. O’Connor hathatós szavat emelt a’ chartisták morális vi
seletűk mellett, m elly a’ Timesben megtámadtatolt, ’s zseb
tolvajokhoz hasonliítatának: mert e ’ töm eg folyvást tisztelet
ben tartja a’ tulajdont, ’s nem küzd m ásért, m intam a jo -  
jogokért, mellyek a ’ nápeta’ szent igazság utján illetik. Har
ney J. dörgő szóval hirdeté, miként Angliában egy d icsősé
ges respublika létrehozásának ideje közel van, a’ mikor aztán 
A lbertiig  nejét m agasságos férjével együtt szépen elküldjük 
Ném etországba.A ’gyülés népségét a’ londoni lapok 10 egész  
3 0  ezerig teszik. Érdekűkben van e ’ szám devalvatiója.

49ik szám. é r t e s í t ő . 1848.
Gőzhajók járása,

P e s t r ő l  B é c s b e  naponkint, Győrrel kapcsolatban.
Indulásóra: reggeli 7 óra.

P e s t r ő l  Z i m o n y b a  minden kedden, lefelé E széken, fölfelé Titelen át.
,, minden pénteken lefelé T itelen, fölfelé Eszéken át. 

O r s o v á r a  minden vasárnap , Galacz és Konstantinápolylyal kapcsolatban 
„ az oláh részen.
„  minden csütörtökön, Galacz és Konstantinápolylyal kapcso-
„ latban a’ török részen.

O d e s s á b a  april 9  és 23dikán az ugyanezen napokon Orsovába induló 
„ gőzössel.

Iiululásóra: reggeli 6 óra.
S z o l n o k b ó l  S z e g e d r e  minden kedden és pénteken reggel 
S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden vasárnap és szerdán reggel.
P e s t e n ;  april l j é n l 8 4 8 .

Az első cs. kir. szab. Dunagözhajózási társaság főügynöksége. 7— 0

Úgy szinte Teréz-városban , minden h é t f ő n  a’ Nagymező utczában, I s t v á n ,  
és H e r m i n a  tér eken külön hetivásárok fognak tartatni. Költ Pesten az 1848ik évi april 
I2kén tartott tanácsülésből. A’ városi tanács által. 1— 3

fifahrifaáriiM  hirdetvén}1.

Csődület crdészi állomásra.
Kassa sz. kir. város erdei hivatalánál egy 

erdészi 200 pft. évi fizetés 12 öl tűzi fa, 20 po
zsonyimérő gabona, szabad lakás, és egy lótar
tással ellátott állomás megüresedvén, ennek b e-  
töltésére folyó évi junius hó 27dik napjára csőd

ület nyitatott, melly végből az ezen hivatalt el
nyerni kívánok fölhivatnak, hogy szükséges kel
lékekkel, és e’részbeni jártasságukat igazoló bi
zonyítványokkal ellátott folyamodványukat a’ 
város t. tanácsának a’ kitelt határidőig beadni 
igyekezzenek. Kelt Kassán mártius 20án 1848. 
évben. 1— 3

Hirdetvény.
Buda főváros hatósága részéről ezennel közhírré tétetik: hogy e’ város kebelében mai 

naptól kezdve bárány,-juh ,-ürü ,-borjú  és marhahúst szabad lesz mindenkinek, a’ kijelölendő 
helyeken és megállapítandó rendőri szabályok mellett árszabás nélkül kivágni.

Kelt B u d á n ,  1848. évi april hó 18. tartott közgyűlésből. Ö f f n e r  Ferencz s. k. 
polgármester. B r a n d  t w e i n e r  János hely. főjegyző. 2 —3

Hirdetvény.
Itt Pesten ezentül a’ Leopold-városban , minden c s ü t ö r t ö k ö n ,  a’ váczi úton, 

az újépület, és sétatér tájékain; _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Az első cs. kir. szabad, gőzhajó-társaság részvényeseinek folyó évi april 1 2én tartott 
közgyűlésében elhatároztatott, miként a’ lefolyt üzlelév tiszta nyereményéből mindegyik 5 0 0  
pfrtos részvényre 2 3  pfrt fölülosztalék fizettetik, kivéve azon 9em issiót, melly az l8 4 6 d ik  
évi martius 20kai közgyűlési határozat folytán I8 4 8 ik i martius lsójétőí fogva vesznek részt 
a’ társaság nyeresége vagy veszteségében.

E’ szerint a’ részvényes urak az l8 4 8 ik i  martiusra eső 
egy egész részvényre 3 5  frt 3 0  krt. 
egy fél részvényre 17  frt 4 5  krt.

azok pedig, kik már a’ szokott 5 százlóli fizetést 12 Irt 3 0  krral megkapták, a’ hátralevő részt
egy egész részvényre 2 3  irtot 
egy fél részvényre 11 frt 3 0  krt.

a’ kezöknél levő szelvények magokkali hozása m ellett, Bécsben a’ középponti hivatalban, 
vagy az ügyvivőségeknélPesten, Pozsonyban vagy Linczben méltóztassanak fölvenni. 1— 3

T r a t t  ner  és K á r o l y i n á l
m egjelentek , ’s az országban minden könyvárus és könyvkötőknél kaphatók :

A z 1H4HUI ország,gyűlésen alkotott
T ö r v é n y c z i k k e l y e k .

Egy függelékkel.'— Áruk kötve 3 0  kr. 2 — 3

Hirdetvény.
Sz. kir. Pestváros hatósága részéről a’ f. hó tik én  kelt tanácsi hirdetvény viszszavoná- 

sával miniszteri k. rendelet következtében közzé tétetik: hogy a’ Medárdnapi vásár minden in
nen támadható kereskedői bonyodalmak elhárításául ezidén az eddigi szokás szerint, és igy a -  
zon hétben, mellybe Medárd napja esik, az elővásár pedig azt megelőző hétben fog tartatni; jö
vendőre nézve a’magas minisztérium fogván intézkedni. Kelt P e s t e n ,  1848. évi április 18án 
R o t t e n b i l l er  s .k . alpolgármester. K a o s k o v i t s s .  k. főjegyző. 2 —3

A  Húsvéti sz. ünnepek közbejötté miatt lappal nem szolgálhatunk.



P E S T

csütörtök április * 7 kén JELENKOR. 50ik szám 

1848.

FOGLALAT. Magyarország ás Erdély. (Egy pár szó a’ legfonto
sabb tárgyban. Miniszteri rendeletek. A' horvátügy, státusadósság nép 
gyűlés és zsidóüldözés. V i d é k i  m o z g a l m a  k : Pozsony, Nagy- 
heeskerek, és Pétervárról, Az érd. Híradó az unió ügyében.)

Kü l f ö l d ,  (Anglia, Franczia, Német, Olasz, Lengyel, és Tö
rökország-)

Ér t e s i  tó.

MAGYARORSZÁG és ERDELY.
Egypár szó a’ legfontosabb tárgyban.

Az 1848ki első rendkívüli országgyűlés elmúlt. Még 
ez évben kezdődik egy második rendkívüli. Amaz a l k o t — 
v á n y  ózó volt: emez t ö r v é n y li o z ó országgyűlés le
szen. Amaz teljesen befejező illető müve lényegéi; emez csak 
megkezdendi ez évben munkáját. Valamint amaz el nem osz
lott, sőt szakadatlanul dolgozott mindaddig, mig a’ magyar 
jus publicumot lényeges pontjaiban át nem alakitá: ugyan- 
akép kell a’ törvényhozó gyűlésnek is eljárnia saját felada
tában, saját munkaillelőségében. Feladata pedig következő: 
az uj alkotvány elveihez ’s alakjához szeriolezendő polgári 
és fenyitő törvénykönyvet teremtenie. Hogy ezt kellőleg vég- 
bevihesse, szükséges, miszerint, az elemek, meliyek ezen tör
vényhozó gyűlést képezendik, t. i. az uj polgárnemzet képvi
selői, a’ n a g y  ez ó l n a k  m e g f e l e l n i  k é p e s  e s z 
k ö z ö k  legyenek. Különösen akarunk nehány igénytelen szót 
ideje korán ejteni. Ez lesz tárgya ozikkünknek.

Az uj polgárnemzet képviselőinek ügyét tekintjük ml 
most, az uj törvényhozó gyűlés előtt mindeneklölölt napi- 
rendünek, legelsőnek, legfőbbnek. Nem igénylünk ugyan 
magunknak dicsőséget azért, hogy e’ dolgot legelsők lóg
juk fel, miután hiszszük, mikép sokan mások is talán még ki
merítőbben gondolkoztak már a’ felől. Elég a’ mi öntuda
tunknak, hogy elsők állunk ki nyilványosan e’ fontos lárgy- 
gyal. —

Ha valamelly polgártárs azt mondaná: „ m é g  ezt  
f e j t e g e t n i  i d ő  e l ő t t  v a n “ — annak nem szólanánk 
— semmit. Ú szegény beszélne a’nélkül, hogy gondolkoznék.

Csupán azoknak szól beszédünk, a’ kik undorodnak az 
elhirhedett c’ e s t t r o p  t a r  dféle kiáltásoktul, ’s a’ kik 
kellő korán szeretnek okulni.— Tehát dologra.

Az átalakított magyar jus publicumot kihirdetendő ha
tósági közgyűlések lesznek a’jövő törvényhozó gyűlés ele
meinek elemei, azujkövetiháznak előcombinaliói, azuj alsó 
háznak első fogamzásai.— Ezen hatósági közgyülekezetek a’ 
magyar nemzet múltja ’s jövője közt az átmeneti korszakot pil
lanatig mintegy megtestesítve állitandják szemünk elé. Kü
lönböző színei lesznek e’ gyülekezeteknek úgy, m inta’ s z i -  
v á r v á n y n a k .  Sőt valóságos szivárványok lesznek e’ gyü
lekezetek a’ magyar égen, azt jelentők,mikép elmerültugyan 
eddig a’ sok népmillió az alkotványtalanság vízözönében, de 
innentul nem kell tartaniok, többé hasonló elfuladástól. Jelen 
lesznek ott azok is, a’ kik elmeritve voltak; jelen azok i s , a’ 
kik őket eddig elmeritve tárták,de már egyszer valahára kisza
badítván, bárkájukba fogadák. A’ harag tehát nem lesz jelen , 
csak a’ kiengesztelődés érzete. A’ pillanat komoly lesz, és fö
lötte nagyszerű,igazán hisztoriai.

Minő hatása lesz e’ gyülekezetek szellemének a’ maj
dani követválaszlásokra, ’s ez állal azuj alsóház képződésé
re, attól fog függni: vájjon az eddigi csekély fegyvertelen ne
mes hadacska még olt is, akkor is uralkodni akarand é mil
liókon ’s illetőleg azokon, kiket a’ milliók maguk nevében a- 
ma hatósági közgyűlésekbe küldenek? avagy inkább csak »0- 
zérelni akarják é ezeket? Ettől függ a’hatás, mellyet amaz űj 
jus publicum hirdető gyülekezetek előlegesen is a’ jövő tör
vényhozó gyűlés képződésére, alakulására gyakorlandanak. 
Elvi külömbözés e’ gyülekezetekben nem gondolható; az el
vek egységét az uj alkotványezikkek szelleme hirdetendi;’se’ 
kihirdetett czikkek erkölcsi ereje ellenében a’ nemességnek 
elvi oppositiója nem is képzelhető. A’modor lesz tehát most az 
egyszer fődolog. A’ modor, mellyel a’ nemesség —  és váro
sokban az eddigi választó polgárság — azuj elemek irányá
ban follépend, határozó leendarranézve: vájjon az eddigi te
kintélyek, az eddigi capacitások maradjanak é tovább is a’dol- 
gok intézői? avagy netalán egészen uj tekintélyeknek, új ca- 
pacitásoknak keilend é a’ vezérlobogótkézberagadni,’s min
den tekintetben és értelemben uj a é r á t  alapitni ? Ha a’ 
nemesség és az eddigi polgárság itta’ modort eltévesztendik: 
akkor vége a’ múlt időnek teljesen; még az sem maradand 
meg belőle, a’ mi jó; akkor más lesz az in te llig en t, más a’ 
capacitás,mások a’ vezérek. —

Sokan azt hiszik, hogy ha a’ nemesség és eddigi pol
gárság az uralkodói modortól megválnak: akkor a’ nép ma

holnap mindent úgy felforgatand, hogy kő kövön nem marad. 
Mi ellenben épen azt valljuk ingatlan hittel, hogy, ha az ed
dig uralkodott kasztok a’ csupa v ez  é r i  ethelyett mégm in- 
dig az u r al k o dá s hangját (hangját mondjuk, mert az u- 
ralkodás maga már úgyis lehetetlen) tartanák fen : ebből 
okvetlenül elkövetkeznék a’ t ö m e g e k  m i n d e n h a t ó 
s á g a ,  e g é s z  o d á i g ,  mig egy l o c a l i s  N a p o l e o n  
a’ nemzet választoltait törvényhozó kamarájukból ajtón és 
ablakon keresztül újra ki nem űzné. —  Itt tehát uraim, az 
önmeggyőzés dicső pillanata! itt a’ modor eldöntő fontossá
ga! itt saját érdeketök, tekintélytök, vezérségtök gordius cso
mója!— Ha hibát követlek el politikátoknak ezen pontja körül 
most, átfogjátok kétségkívül látni, hogy a’ hiba nagyobb 
rósz a’ politikában, mint a’ bűn. Itt a’ hibának következése 
volna: utálat a’ milliók részéről, ’s legfölebb egy pillanatig 
tartó meghunyászkodás, később azonban bizonyos kitörés ta
lán gácsországi alakban. A’ kihirdetendett uj alkotvány e l
l e n  cselekedni nem szabad, me l l e t t e  izgatni szabad is , 
lehet is. Háti uraim, uralkodói hangotok által felköltitek a’ 
megvetés egész érzetéta’ népben irántatok: akkorközületek 
mindenkinek legalább is e g y  i z g a t  óva l  és  s z á z  iz
g a t o t t a l  fog dolga lenni a’ nép köréből. ’S ellenelökszó- 
landván az uj alkotvány, ellenetok a’ milliók hangulata: u- 
gynn mivel fedeznétek be számi és erkölcsi gyengeségtöket? 
E k é p , '  ha a’ m o d o r t  m o s t  e l h i b á z z á t o k :  az 
uj a l k o t v á n y  p a i z s a  a l a t t  a’ l e g k ö z e l e b b i  
t ö r v é n y h o z ó  g y ű l é s  e g é s z e n  e l l e n s é g e i 
t e k k e l  t e l i k  m e g ,  kik, ha egyéb roszszat nem oko- 
zandnak is— talán nagylelkűségből— , legalább azurbérből 
származott stalusadósságot devalválhatják. Nemde ezt fölöt
te könnyen tehetik?— Ha ellenben most az egyszer okos és 
méltóságteljes lesz a’ ti modorotok, uraim, és ha megelé- 
gesztek a’ dolgokat k ö z ö s e n  intézni, a’ népet alkolvá- 
nyosság utjain egyedül v e z é r e l n i  őszinte, barátságos in
dulattal: mi lesz ennek ekkor következése? Megfelel erre a’ 
lélektan, az örök emberismerettan. Mi ollyanokhoz szólunk, a’ 
kik részint stúdium, részint az élet által megtanulták eme tu
dományt, ’s a’ kik nemes társaikat, kiknek eddig vezérei va- 
lának, szinte betaníthatják az antropologia ezen egyszakába. 
Öszszevonva csak annyit mondunk, hogy az eddig uralkodott 
kasztoknak hű, becsületes,barátságos, értelmes v e z é r 1 e- 
t e— minden uralkodni akarás nélkül— kétségkívül megtart
ja, megőrzi a’multbol mindazt, a’ mi abban jó, észszerű vala, 
’s meggátolandja a’ physikai forradalmat, lehetlenné teendi 
Napóleonok keletkezését. És legközelebb a’ törvényhozó gyű
lés is nem ellenetek képzendi ki magát ekkor uraim, ha
nem nagy részben közületek, vezérségtök alatt fogja mind 
tagjait választani,’s nagy feladatát is veletek és általatok meg
oldani —  Csak igy lesz előkészítve olly törvényhozó egyedi
ségek választása, kik nagy feladatuknak emberségesen meg
felelni képesek.

Az érdeklett— új alkolványt hirdetendő,hatósági gyüle
kezetekben annál szükségesebb, de talán annál könnyebb is 
leszen az eddig uralkodott kasztoknak resignátiója, mivel e- 
zen gyülekezetek —  a’ municipiumoknak ideiglenes rende
zése következtében— már úgyis csak azon egyetlenegyszer 
fognak tartatnia’ nemességegyedenkintijogosítása mellett, 
’s aztán egész a’jövő törvényhozás eldöntő rendezéséig csu
pán b i z o t t v á n y o k  foglalandják el a’ hatósági gyűlések 
hfelyét’s jogait; —  bizottványok már nem egyedi jogosítással, 
de a’választottak kizárólagos tanácskozási képessége alap
ján, természetesen a’ nyilványosság őrszeme előtt. Hogy a’ 
jövő törvényhozó gyűlés a’képviseleti rendszert egész teljes
ségében állitandja fel a’hatóságokban, erről a’ csillagzatok 
állása kételkedni nem enged; ’s hogy ekép csakugyan nem 
lesz több egyedi jogú hatósági gyűlés, az is bizonyos. Az é- 
rintelt bizottványok tehát m á s o d i k  stádiumát teendik a’ 
jövő törvényhozó gyűlésegyelórei képződésének. A’ törvény
hozó gyűlés leendő követtagjai kétségkívül már e’ bizottvá- 
nyokban lesznek láthatók. Avagy inkább azok, kik e’ bízott— 
ványokban, a’ legközelebbi követválasztásokig, az uj polgár
nemzet javára legkitűnőbben működendnek, lesznek a’ nem
zet választottal. Eme bizottványok tehát mintegy termőföldjei 
leendnek a’jövő törvényhozó gyűlés subjectivilásainak. Tér 
lesz az illy bizottvány arra, hogy minden abba megválasz- 
tandott egyed —- bár melly osztályhoz tartozzék — saját ké
pességeit előtüntethesse; hogy nemcsak elveit, de elvei for
rását is, t. i. egész értelmi és érzelmi súlyát választóival elő
re megismertesse.E’ végre, uraim ti azuj alkotványczikke- 
ket hirdetendő gyűlések úri részesei! vigyázzatok, hogy a’ 
bizottványok tagjaiul k e l l ő  s z á m b a n  és  a r á n y b a n

m i n d e n  o s z t á l y o k  e m b e r e i  v á l a s z t a s s a n a k ,  
miszerint e’ téren magukat egész szellemi lényükben bemu
tathassák. E’nemzet még önüait teljességgel nem ismeri. En
nek oka: a’szerencsétlen chinai falak.De már ütött a’ nemzet- 
egység órája, midőn e’ nemzet minden jelesb tagját mindenki 
osztálykülönbség nélkül megismerhetendí, ’s bizodalmával 
megtisztelhetendi. Hogy ez minél teljesebb mértékben eléret— 
tessék: az érdeklett hirdetési közgyülekezetekben lehetőleg 
mindenegyes községnek jelenlévő tagjai egyenesen fölszóli— 
tandók: kit, yagy kiket óhajtanak a’ bizottvány tagjaiul?’s nyi
latkozataik fölkiáltásaik ne rostáltassanak, el ne vettessenek 
könnyelműen, minthogy épen az a’ czél, miszerint azoknak,ki
ket a’ honpolgárok a’ közügy előmozdítására képeseknek 
hisznek, ezen képességűk tanúsíttatására a’ bizottványban 
tér és alkalom nyittassék. Ha óhajtjuk a’ képviseleti rendszer 
áldásait, jó következvényeit: okszerűen kell elrendeznünk an
nak élőzvényeit. Éleibe kell léptetnünk egy kitűnő hazánkfi
ának Dercsényi János bárónak egyik azon elvét, miszerint a’ 
képviseleti rendszer csak akkor felel meg valósággal nevé
nek, ha minden, osztály— nem azok, mellyeketa’ dolgok ere
je és természete önkint alkotott— kellő arányban valósággal 
megválasztátik a’ közügy, a’ törvényhozás tényezői sorába. 
Csak illy képviselet teremti elő az igazi nemzetegységet; csak 
illy képviselet tükrözi viszsza a’ nemzeti véleményben termé
szetszerű árnyéklatokat;csak illy képviselet egyedül a’ teljes, 
tiszta értelemben vett k é p v i s e 1 e t.Nem a’ gazdagság,nem 
a’ csupa elvont bölcsesség, nem a’ bitorolt népszerüség:he- 
lyes ajánló levelei egy .követjelöltnek; hanem a’ közéletben 
már sikerrel müködöltértelmiség, az egyszerű nyílt becsüle
tesség, a’ gyakorlati szaktudományok: ezek egyedüli pátensei 
egy képviselőjelöltnek.Egy szóval,mindentermészetszerü osz
tályok legkitűnőbb tagjai az egyedül kívánatos, az egyedül vá
lasztandó t.hozási egyediségek. És az illyenek csak olly mó
don, a’ mint kifejtettük, megismerhetők, fölelhetők, t. i. elő— 
legesen a’ hatósági bizottványokbaihelyes tapintatu befoga
dás után. E’ tekintetben is ha hibáztok uraim, bizonyosan ret
tentőn megsínyli politikátok az oktalanságot.

A’ jövő törvényhozó testület képződésének ezen máso
dik stádiuma—  t. i. a’ hatósági bizottványok—  körül még 
csak az a’ mondani valónk van, hogy, ha valaha a’ municipá- 
lis tanácskozások megkövetelték a’ sajtó utjáni közöltetést:ak- 
kor tagadhatlanul e’ bizottványok üléseiben fölmerülendő nyi
latkozatok közül főleg azok, meliyek nyomatékos súllyal ha— 
tandnak a’ czélzolt eredvényekre, vagy a’ közvéleményre,an
nál nagyobb joggal híven,ésteljesen viszhangoztatandók lesz
nek a’ felszabadult sajtó közleményeiben. így érethetvén el 
egyedül országos, és nem csupán provinciális ismerete a’ 
cselekvő, és bizodalomra érdemes honfiaknak. így fejlődhet
vén a’ politikai hírlapirodalom is egyedül kellő hatályosságra.

Harmadik stádiuma az uj a l s ó  ház  képződésének: a' 
választó kerületekben kifejtendő mozgalmak, 's illetőleg 
már maguk a választások. Erről egy közelebbi számban.

U. I. E’ czikkünkben szántszándékkal többet akartunk 
hagyni a’ gondolkozásnak, mint a’ megítélésnek. Nyitrán apr. 
I7 k é n l8 4 8 . K e r e s z t ú r y  Jó zsef .

I. Országos nemzeti őr ser égi tanácsrendelet. A’
nemzeti őrseregről szóló törvény életbeléptetésére a’ mi
niszterelnöktől ideiglenes országos nemzeti őrseregi tanács: 
Otlingér Perencz őrnagy-vezér mint elnök. Báró Majthényi 
István őrnagy. Kiss Károly százados. Földváry Lajos nemzet
őrségi százádos. Kállay százados hadiügyvéd, mint tanácso- 
sok;és Korponay János főhadnagy, miniszterelnöki titoknok 
ideiglenesen mint előadó, neveztetvén ki, tudtul adatik a’ 
helyhatóságoknak, hogy ezután mindenféle nemzeti őrsereg
re vonatkozó rendelet, miniszterelnöki ellenjegyzés mellett, 
egyedül ezen tanácstól adatik ki. Kelt Pesten, aprilhó 20kán 
1848. Gr. Ba t t  hy á n y  Lajos m. e. O t t i n g  e r  Ferencz, 
őrnagy-vezér, országos nemzeti őrseregi tanács-elnök.

II. Miniszterelnöki rendelet. Az országban létező 
vagy alakulandó nemzeti őrsereg oda utasittatik, hogy e- 
zentul semmiféle ruházatot magának mindaddig ne csináltas
son, mig erre utasítás a’ minisztériumtól nem adatik. —  
Kelt Pesten, april 2 l é n  1848. Gr. B a tth -y  á n y  Lajos, m.e.

HL Felhívás. A’ nemzetiőrsereg minél czélszerűbb 
Öszszeszerkeszlése ésképezésf* érdekében, felhívja a’ minisz
térium a magyar korona, alatt létező mindazon nyugdíjazott,
vagy nyugalomra lépett hadi tiszturakat, kik akár hadi okta
tási, akár fegyverviselési szolgálataik által a’ közös hazának 
továbbá is használni kivannak, hogy az újon alakult országos 
nemzetőrségi tanács elnökénél, Ottinger Ferencz őrnagy-



vezér urnái szükségszerű alkalmazás végett ajánlkozni sies
senek. Melly polgári szent kötelesség hu betöltését, a 
biztosabban várja tölök a’ minisztérium , mmthogy ai 
maratásuk esetében, nem mint nyugalmazottak tef  
többé, a’ szolgálati dijak egész mértéke és r0™ 1 
fognak az állodalom részéről jutalmaztatni.- Ke ’
april. 2 lén 1848. Gr. Ba t l h  y án y Lajos, m. e‘

Belüqyminiszteri tudósítások. I  Ben e e • 
A’beliigyminiszter előterjesztése szerint tö oispano 

nak és főkapitányoknak kinevezése szükséges lev n, ja\as 
latához képest: lörAradbanrBohus János,Arvaban.-Modocsany 
Pál, Barsban.-Justh József, Borsódban:b. Vay Lajos,Békésbe • 
b. Wenkheim Béla,Biharban:Beöthy Ódon, Fejérben: id.Paz- 
mándy Dénes, Krasznában: Kabos József,Középszolnokban: 
b Wesselényi M iklós,Nógrádbamgr.Ráday Gedeon, Pozsony- 
ban.-gr.Pálffy József, Sárosban.-Ujházy László, Somogyban:gr. 
Zichy János, Szatmárban:gr. Károlyi György, Torontalban:

Karácsony László, Turóczban: b. Révay Simon, Zarándban.-b. 
Bánffv János, ZólyombamRadvánszky Antal, foispanu .

Jászkunkerületben: Szentkirályi Móricz, Kővarvidékén 
e r. Teleki Sándor, főkapitányul általam ezennel kineveztetik.

2 o r  Jelen rendelet végrehajtásával a’ belügyminiszter 
bizatikmeg. Kelt Budapest, april 20kán 1848.

István , nádor ’s királyi helytartó.
Belügyminiszter S z e m e r e  Bertalan.

II. Bendelet.
Miután az l848ikiV I. t.czikkaz 1836iki t.cziknnek a-

zonnali végrehajtását rendeli. .
Miután ugyanazon I848ki VI. t.czikknek 1. §sa szerin 

Kraszna, Középszolnok, Zarándmegye, Kővárvidéke, Zilah— 
városa az országnak elválhatlan kiegészitő részét teszik.

Miután e’ most nevezett t.hatóságok az erdélyi korm. 
széktől, kincstártól’s főtörv.széktől függeni megszűnvén, a 
viszszacsatolási viszonyok részleteinek sietős szabályozásaugy

204
az igazság, mint a’törvény által egyiránt koveteltetik.

A’belügy minisztere előterjesztésére rendelem ezennel:
1. A’viszszacsatolási viszonyoknak részletes szabályozá

sa végett királyi biztosság és ennek tagjaivá
B. Wesselényi Miklőselső-,
Beöthy Ödön másodelnökképen,
Asztalos Pál,
Somossy Ignácz,
Bay Ferencz ülnöktágokképen,’s az utóbbi egyszer

smind tollvivőül is kineveztetnek.
2. E’ kir. biztosság munkájához fogni tüstint és hala

déktalanul tartozik.
3. A’ szükséges utasítás kidolgozásával egyetemben,je

len rendelet végrehajtása a’ belügyminiszterre bizatik. Buda
pest, april 23án 1848.

István, nádor ’s királyi helytartó.
Belügyminiszter S z e m e r e Bertalan.

Közvetlen adó:
Horvátország adója
Királyi városoké (C e n s u s ) ........................................
XVI Szepesi városok . . ‘ ..........................
Papi segélyadó (várerősítési dij) . • • • •
Zsidó-adónak szerződésbeli váltsága tejében

II. Közvetett adó:
Harminczadi tiszta jövedelem ..........................

Dijak (kamarai ’s kereskedelmi ’s váltótörvényszéki)
III. Fekvő javak:

Állodalmi javakból ..........................................
Bácsi Ferencz-csatornából
Megürült papi jószágokból ...............................

IV. Különféle közönséges bevételek: 
Alapítványok, örökülés, kamatok, selyem, egész

ség-ügy ...................................................
Öszszesen . .

Ezekre befolyt april 7 - k i g .........................
Hozzájárul eladott státusjavakért befolyt vételpénz 

és különféle rendkívüliek . . . . . .
Átfutó bevételek, u. m. megtérített előlegezések

’s idegen p é n z e k ....................................  •
Lotto-jövedelem fejében b e fize te tt.....................
Posta-jövedelem f e jé b e n ....................................
Éhez az 1847ik October végóveli pénzmaradvány

Öszszesen . .

96,333
18,006
18,231
73,044

109,090

2,868,100
5,9lO,lOl)

59,300

2,264,442
46,942
41,640

62,220

6,531,480

306,029

261,277
214,840

60,004
560,620

7,934,250

I. Igazságszolgáltatás .....................................
II. Közigazgatás ..................... .....

III. Pénzügy-igazgatás ......................................
IV. Ezen rovatok alá nem tartozó egyéb kiadások

Öszszesen . .
Ezen rovatokra april 7-kig kiadatott . .

Ezen kivül Bécsbe szállíttatott:
a) Részint készpénzben, részint a’ birodalmi 

közpénztár számára dohányvétel végett tör
tént kiadásokban . . . .  3,302,614

b) A’ birodalmi tartományok más
pénztárai számolatába való kö- 
vetelvények ........................... 11,265

c) Bányászati költségek dotátiójára 496,935
d) Közadósságokra utalványozott

adom ányozások ...................... 147,600
e) A katonaság ellátására, a’ hadi 

adó fejében befolyt öszszegeken
kivül készpénzben . . . .  1,890,000
kincstári gabnában . . . .  344,363

Öszszesen . .
E lő legezések ..................................... .....
Éhez az 1848. april 7—kei pénzmaradvány . .

Öszszesen . .

355,660
634,080
434,580
447,490

1,871,810
1,100,000

6192,777
238,908
402,565

7,934,250

J e g y z e t e k  a’ b e v é t e l e k r e :
1) A’jövedelmekben a’ hadiadóból csak Horvátország adója van számítva, melly azonban a’ zágrábi hadipénztárba szálliltatik. — Magyarország 4,298,911 ft 34 krra menő hadiadója 

azért nincs e’ kimutatásban számba véve, mivel ez eddig a’ kincstár minden befolyása nélkül a’ hadi hatóságok által kezeltetett. — Jövendőben azonban a’ pénzügyministerium által 
fog az ország többi jövedelmeivel együtt kezeltetni. — A’ számadások átvétele munkában van.

2) A’ toborzati pénz 75,000 ft, hasonló tekintetekből szintúgy nem foglaltatik a’ kimutatásban.
3) A’ bányászati jövedelem szintúgy nincs a’ kimutatásban, minthogy a’bányászat eddig a’ magyar kamara mellőztével közvetlenül a’birodalmi kincstárnak volt törvényellenesen alávetve 

’s a’magyar kincstár csak a’ költség-dotátiók fedezésével, de nem a’jövedelmek bevételével foglalatoskodott. Ezen kiadás l84b/j-b en  tett 1,105,897 ftot, jövendőben a’ bányászat 
a’ pénzügyministerium által fog kezeltetni.

4) A’ lotto, melly l846yVben 563,026 ftot 59 Űrt, — és a’ posta, melly 200,725 ftot jövedelmezett, az előleges költségvetésben azért nem jelenik meg, mert ezen közjövedelmi osz
tályok, szintúgy nem a’ magyar kamarától függőitek, ’s ez átszállításul csak a’ tiszta jövedelmet vette által. — Jövendőben a’ lotto megszűnik, a’ postát a’ kereskedelmi minister ke- 
zelendi, — s tiszta jövedelmét a kincstárba beszállitandja.

5) A’ várerősitési papi segélyadó ’s a’ zsidó türelmi dij-váltság, mint a’ kormány által egyoldalulag törvény által nem szedhető jövedelmek — a’ jövő országgyűlésig függőben maradnak.
6) 1846/ 7-ben a’ hadiadón kivül az ország brutto jövedelme 22,197,615 ftot telt, mit az ez idei tiszta jövedelemmel összevetve, az előállítási költségek körülbelül az egésznek m in te g y  

felél látszatnak tenni, mire nézve azonban addig is, mig az előállítási költségek egykét nap alatt részletekben köztudomásra hozatnának, ezúttal csak annyi emlittetik, °hogy ezen költ
ségek közölt illyenek is foglaltatnak, mint például azon 575,800 mázsa sónak ára, melly 3 ft 15 krjával Erdélyből vétetett, valamint szinte a’ tengerraellék ellátására vett 147 650  
mázsa tengeri sónak ára, a’ mi a’ Galicziából vett 102,919 mázsa sónak árával együtt 1,968,294 ftot tett, valamint szinte a’ sófuvar, a’ mi 1,049,795 ftra rúgott. ’

J e g y z e t e k  a’ k i a d á s o k r a :
1) A’ m. udvari kancelláriának 182,745 ftra 36 krra menő személyzeti fizetése, a’ kiadásokban szintúgy nem foglaltatik, mint á  Lanczelláriának jövedelmei nem a’ bevételekben Ezek

iránt a kölcsönös leszámolás munkában van. ’ *
2) A' katonaság ellátására a’ kiadásokba csak azon fizetések vannak számítva, meliyek a’ hadiadón kivül kivántaltak e’ czélnak fedezésére. — Azországbani katonaság száma sokkal kis- 

sebb, minta magyar hadsereg oszszege, mégis 3,382,550 Utal 41 krral kellett a’magyar kincstárnak 184^-ben a’ hadiadó elégtelenségét pótolni
3) A folyó évben Bécsbe szállított pénzek közül, múlt november, december és januárban, mintegy 2,000,000, februárban 1 milliónál több, martiusban csak mintegy 200000 ft küldetett

Kelt Pesten, 1848. april 2 0 - l i á n . __________________________ KOSSUTH LAJOS, pénzügyminister.

P e s t ,  april *24kén.
A’legközelebb lefolyt napok régi meggyőződésünkben 

erősitének meg,miszerint előítéleteket lerombolni, szeretetet 
meggyökeresiteni nem egy rövid hónap müve. E’ napok e- 
seményei sokakra igen tanulságosak —  főkép ollyanokra,kik 
szerte praedikálgaták, hogy a’ tömeg józan, hogy a’ kor min
den magasztosb eszmére megérlelé őt.

Iszonyú csalódás! A’-fátyol e’ vérmes hitüek szeméről 
is lehullhatott volna most. Az irgalmatlan valóság gúnyosan 
czáfolá meg a’ szép ábrándokat, meliyek rózsakarjain olly 
édesen ringatóztanak az illetők.

VIi a’ haladásnak őszinte baráti vagyunk, a’ jelenben 
eszméink valósítva még nincsenek, azokért küzdendünk foly
tonosan, értök vállalkozni elég merészek vagyunk: de számí
tásainkból az életet, erkölcsöket, Műveltségi fokot__e’ leg-
hatalmasb tényezőket — soha nem feledjük k i.__És számí
tásaink prozailag hidegek,mert csak úgy biztosak.

Köztünk,és kik velünk egy eszmeért lángolnak,a’különb

ség az lehet, miszerint mig ők minden erőt oda központosíta
nak, hogy a k á r m i k é p e n  is a’ kitűzött czólhoz közelebb 
haladni 1 á t s z a s s a n a k: az alatt mi a’ fegyvereket is e- 
lőbb megvizsgáljuk, kiszemeljük a’ helyet, hova sújtani kell, 
sikertelenül nem pazarolván a’ csapásokat, —  m e r t  n e m  
l á t s z a t ó  s, de v a l ó d i  h a l a d á s t a k a r u n k .

így nem hiszszük, hogy a’ nyers tömeg szellem-forra
dalomra megérett légyen. Neki tárgy kell, mellyhez köthes
se eszméit, és pedig hozzá igen közel fekvő tárgy, melly őt 
kézzelfoghatólag érdekelje;’s ha ezt megadtad neki, felhasz
nálhatod őt a’ szellemi érdekek kivívására i s __  eszközül.
—  Ha pedig nem adtál neki egyebet szép szónál, eléje rak
hatod a’ legmagasztosb eszméket, elébe a’ szellemi nyeresé
get, ő azt felfogni nem bírja, mert tőle nagyon távol esik ; 
ha magyarázni kezded, sejtelmekre ragadtatik, mellókgondo- 
latokra csapong, keres maga tárgyat, mibe fogódzhassék, ’s 
ha tévhitében föllelte azt, — mit pedig könnyen meglelhet, 
mert közel keresi, mintegy rábukkan, —  akkor többé néma’

tied a’ tömeg, hacsak vele egy hajóban nem evezsz, különben 
átlép, vagy elsodor.

így voltaz a’ legközelebbi napokon. így eredt a’ pes
ti zsidó-üldözés, gyujtatván a’ tűz azoktól, kik a’ zavart ocs- 
mány czéljaikra felhasználni törekvőnek, —  kik alkalmasint 
ismerők a’ tömegtermészetét. —

A’ tömeggel játszani a’ leghazárdabb játék: a’ merész 
játékos mindent koczkáztat. —  A’ haladásnak ellensége az, ki 
mindent koczkára lesz. —  E’ merész játékosokat ártalmat- 
lannátenni érdekében fekszik a’ társaságnak, ha dissolutió- 
ba sodortatni nem akar.—

Ha pedig a’ vagyon és személybátorság,mi minden pol
gárainak  básisa, büntetlenül megtámadtatik,a’ dissolutióhoz 
igen hatalmas lépést teszünk:’s nem tabula rosa fog állni e- 
lőttünk, hanem chaos, mellyhez uj teremtő, nem csupán or
ganizáló erő kívántatik.

És hol veszitek azuj teremtót ? __
Valóban elborulhat a’jobb szellem, ha látja, hogy m ég
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ezredekután is milly közel van az emberiségnagy része az ál- 
latisághoz ! Elszomorító látni, milly készek sokan megfer- 
tőztetni egy nemzet történetét; milly buták át nem látni,hogy 
önmaguknak ássák meg a’ sirt, midőn a’ tömeget egy nyo
mom osztály ellen uszítják. Lehetlen a’ tegkeserűbb gunynyal 
föl nem kiáltani, „háteza’ nép az, melly szabadságra érett
nek mondatig ?! Hát ez sorsa a’ népeknek, hogy midőn egy 
lépést előre tenni látszanak, más kettővel viszszasülyedjenek 
az állatiságba ? ! “ —

Nem szoktam csudálkozni, de e’napokban elcsudálkoz- 
tam azon vakságon, mellyet egy osztálynál tapasztalék, melly 
nem látta át, hogy a’ vagyon elleni merény, mit ápoltak, ha 
sikerül, nem állapodik meg a’ nélkül, hogy meg ne boszultas- 
sék az ápolókon is. Nem fogná a’ vérszemet kapott tömeg 
nézni többérzsidó vagy polgár bírja é a ’ zsákmányt? a’ zsák
mányszeretet minden különböztetés iránt siket és vak, egye
dül a’ ragadományon függ teljes erővel.

Ha elég gonoszak vagyunk, szinte örülni fogtunk vol
na a’ kísérletnek, hogy a’ késő bánat nyissa meg az ápolga- 
tók szemeit —

Nyomorúság volna, ha szabadságunk első perczeiben 
már azon átokra kellene jutnunk, hogy az alkotványos garan- 
tiák fölfüggesztessenek, pedig a’dissolutio megelőzése miatt 
illy eszközök elkerülhetlenek volnának.

Ezt meggondolhatnák azok, kik még ma is szilaj gyö
nyörrel néznék a’ zsidóság üldözéséi: meggondolhatnák,hogy 
ők nyomoru eszközei volnának csak egy sötét gazságnak,melly 
a’ szabadság ellen ármánykodik, rabszolgájává teendő az e- 
gész hazát fiainak minden kiilömbsége nélkül.

Nem lehet szentebb kötelessége m osta’ jó polgárnak, 
mint a’ zavart távozlalni: ki bármilly ürügy alatt zavart tá
masztani törekszik —  mindnyájunk ellensége, iránta irgalom 
nem lakhatik szivünkben.

A’ bujtogatót senki ne szenvedje meg, adja a’ törvény 
szigorának át. G o 1 u b V i 1 m o s.

Pest april 25kén.
Horvátországban az illyr mozgalmak napról napra iz- 

mosodnak.Már többé nem a’ nyelv-mivelés palástja alatt tör
ténnek az orosz emissáriusokizgatási, hanem nyilván hirdetik 
a’ separatismust.

A’ hajdani bureaucratia, mellynek nagy kedve volt a’ 
szomszéd és barátságos nemzeteket —  kutyákként egymás 
ellenuszitni,— nem hagyá betöltetlenül az utólsó zugotse, 
mellyel a’ nemzeti kormány állása a’ tartományok irányában 
lehetőleg nehezittessék.

Háromszáz illyr patrióta kívánatéra bánt nevezettki,ofö 
lyan bánt, kiben a’ horvátságnak semmi bizalma, ’s kit a’ két 
ország közti kölcsönös érdekek iránt semmi sympathia nem 
lelkesített.

Jó katona, ki hangosan parancsol, és föltétlenül enge
delmeskedik. Egyéb semmi.

Nem tudjuk, ha vájjon ezen rögtönzött kinevezés 
a’ magyar miniszterek beléegyezésével történt é ? —  Haj
landók vagyunk az ellenkezőt hinni, mert magyar miniszter 
saját nemzeti állása irányában illy óriási bakot nem lőhet.

Magán levelek szerint ezen uj bán az illyr tömeget 
megnyugtatá, miként ő magyar minisztériumot Horvátor
szágban et comp. nem ismer.

Az illyrség erre hangos z s i v i ó t  kiáltott.
A’ zágrábi püspök egyszer életében magyar hazafi is 

lenni kívánván az országgyűlés végnapjaiban kijelenté : mi
ként ő magyar, ’s az anyahontól a’ társ-tartományok elszaki- 
tásátnem akarja.

E’ nyilatkozatra a’ pozsonyi magyar hallgatóság éljent 
kiáltott. -—

De nem igy a’ petitióval Bécsbe járó búcsúsillyrek.—  
Ók, kik a’ horvát püspök költségén utazgattak, torkon ra - 
gadákjóltevőjöket, ’s komolyan szóliták fel, hogy főpásztori 
állomását hagyja e l , Horvátországból takarodjék ki. Nekik 
nem magyar, hanem illyr püspök kell.

Várasd és Kőrösmegyék, és az öt városi szabad ható
ság nyiltasylumokként kelnek fel a’ separatisták számára.

Álljon itt egy tény a’ sokból:
A’ pesti forradalmi választvány jelszavának egyik igé

jé t__ t e s t v é r i s é  g— az egész világ szabad nemzetei iránt
bebizonyítandó, hogy ez eszme nem csak nyelvén, de lelké
ben is é l—  horvát rokoninkhoz nyílt proclamátiót intézett; 
barátságra, szeretetre hiván fel ezeket, biztosítva nyelvük, ’s 
nemzetiségüket ’stb.

Korunkban az ellenség közös, mert a’ nép harczol az őt 
elnyomó zsarnokság ellen.A’ horvátok hazaüuiszentköteles- 
séget teljesitnekönmaguk, tűzhelyeik, ’s házi szent isteneik 
irányában, ha a’ nagy munkát közös vállvetéssel osztják meg 
magyar szomszédaikkal, kikkel a’ múlt bánata és keserveiben, 
szerencséje és jó napjaiban nyolcz századon át osztoztak.

A’ magyar inkább kivívta szabadságát, mint nem. Hor
vát barátival osztozni akar annak malasztiban.

E’ barátságos szózatra a’ horvátok kizárásával követ

kezőleg válaszolnak az illyrek.
„Ti a’ jelenidő szabadelvű eszméit elsajátítván, ezen a- 

lapra fektetve kezdétekrneg reformotokat: de ne feledjétek, 
mikép épen ezen eszmék azok, mellyek intenek benneteket, 
sőt követelik tőletek; hogy az öszszes ország különböző nép 
érdekeit az egyenlőség elvével öszhangzatba kell hoznotok.

A’ magyar korona alatt élő nemzetek külön félesége az 
egyenlőség ezen alapját szélesebbé teszi, mellynek értelmé
ben nem elég csupán minden státuspolgárnak subjeclis e- 
gyenlősége a’ törvények előtt, nem ! —- mert itt —  ha csak az 
egyenlőségi eszme értelmét gúnyolni nem akarjátok, szó va
gyon a’ magyar korona alatt egyesült minden nemzetek gyö
keres népjogának egyenlősítéséről is.

Ezen téren készen találátok bennünket a ’ proclamált 
egyességre, különben soha. Mert ezen a’ legújabb világ ese
ményekben alapult constitutionális epochában nemzeti jóllé
tünk—  bár merre hajladozzunk is, nem veszélyeztethetik. És 
ime bevalljuk nyíltan szóval és tettel, miként mi csak azon ös- 
vényenfogunk haladni,mellyen velünk született jogainkat biz- 
tositandóknak remólljük. x

Minden nemzetnek legszentebb kincse a’ nyelv, ’s az ez 
által élő,virágzó nemzetiség. Ti ismeritek ezen érzelmet, mert 
ez volt ’s maradt vezérlő elvetek minden mozga lmaitok’s cse
lekvéseitekben: födjétek meg, mi is ismerjük azt, ’s annyira 
vagyunk tüzótől lelkesítve, mikint semmi előnyért sem taga- 
dandjuk azt meg, legkevésbé teendjük pedig játékra hiú ke- 
csegtelósekórt.

És ezértszavaitoknak a’mi sziveinkről viszsza kelle pat- 
taniok,’s nemzetiségi érzelmeink azok által méginkább meg- 
sórtetének.

Mi is szabad nép vagyunk , ’s mint illyenek följogosit- 
váknak tartjuk magunkat azon biztosítékok védelm ire, mely- 
lyekhez egy szabad nemzet moral is existentiája kapcsolva 
van. —

Ti fölhívtok bennünket egységbe, és feleditek, ho'gy po
litikai egység politikai egyenlőség nélkül lehetetlen.

Testvériség korunk jelszava, ezt keresitek bennünk is. 
Ámde a’ ti szavaitok nem azon édes hangja a’ testvérnek: —  
t e s t v é r e k !  o s z t o z z u n k  e g y e n l ő n ;  nem!— ha
nem ti usurpáltok jogokat,mellyek a’ mi életünket fenyegetik.

És minő sértegetőleg nyilatkoztatjátok ki: mikép készek 
vagytok nemzetiségünket garantirozni. Köszönjük ezen test
véries garantiátokat, ez nem felel meg nemes hazafiságunk- 
nak. Nem elég a’ ti engedelmetek, hogy anyanyelvűnket csa
ládköreinkben használhassuk, nem! mert mi annak ki akarjuk 
küzdeni ama magas álláspontot, melly azt nemcsak azért ille
ti, mert nyelve egy szabad nemzetnek, hanem azért is, mert 
e’ nyelv —  s z l á v  nye l v .

Volt idő, midőn testvérileg járultunk hozzátok nemze
tiségünk elismeréséért.— Ezen idő elmúlt.— Hasonlag hoz
zátok mi is teljeskoruakká lettünk, ’s érzünk magunkban any- 
nyi erőt, hogy nemzetiségünket magunk garantirozhatjuk.“

K ö r ö s ,  april 12dikén, 1848.
E’ proclamatio minden rejtélyessége mellett is elég ő- 

szintén van Írva.
Se több, se kevesebb nem czéloztatik abban az illyrek 

által, mint külön szláv királyság; öszszeszerkesztve a ’ horvát, 
szlavoniai’s dalmát tartományokból,a’határvidékekb ől,Illyria, 
’s Istriából, fiumei kerületből Bács,(Bánát, Baranyából; ’s ha 
isten is úgy akarja, mint az illyr kolomposok, tehát Bosznia, 
Szerbia, és Albániából.

E’ czélraaz agitátiók nagyban tétetnek, fényes nappal, 
a’ magyar felelős minisztérium korában.

E’ pontról szemlélvén a’dolgot, nem praecipitanti'aazok 
kérdése, kik kiváncsiak tudni: vájjon a’ minisztérium mi.nő ál
lást veend ezen délkeleti szlávok vakmerősége irányában?

Férfias energia még most sokat tehetne, később min
dent leronthatna.

Jozipovich, mint zágrábi főispán, megbecsülhetvén té
nyező a’ kapocs föntaríására.

Hideg spectátorokkéntmár csak azért se vehetjük a’dol- 
got, mert tengerpartunk, kereskedési életünk szivére so d o r-  
tathatik vészbe, és mert a’ lelkes turmezeieket’s zágrábm .egyei 
testvérinket, kik egy évtizeden át küzdének a’ magyar szent 
érdekek mellett, csak úgy könnyen áldozatul nem vet Jietjük 
néhány fanatikus tót dühének.

Azért hagyjanak föl önök már egyszer a’hivatalm oki lis
tának lajstromzásával, úgyis kevés jó kerül onnét t ;i. Csak 
újított clubbjaleend az a’ hajdani bureaucraták és p ecsovi- 
csoknak. Azok, kik a’ nélkülözés sőt üldözés napjaiba ,n izzad
tak győztes elvünk mellett, ismét kifelejtetnek, mer t egyik, 
vagy másik uralkodó ligának nem tagjaik, és mert é des apá
iktól csúszásra nem taníttattak.

Tehát félre a’ hosszas lajstromzással. Fogjunk a’ do
loghoz.

Horvátország sorsa eldöntő némileg a’ mién kre is .Kell, 
hogy mielőbb tisztába jöjjünk. Ezt kívánja az orsz.'ág, a’ nép, 
’s a’ fejedelem érdeke.

A’ minisztereknek cselekedniük kell.

F e s t ,  april 26kán.
Az ausztriai.ürükös tartományok hitelére a’ boldogta

lan emlékezetű Metteriíioföéle kormány 1 2 0 0 _ _ mond ezer
kétszáz millió pftny'i adósságot szedett föl._

Ez több pénz, mint mennyit a’ végsőig elcsigázott né
met tartományok teljes bukás nélkül letisztázhatnának.

Eddig biztos volt a’ fundus Magyarország dúsgazdag 
arany-ezüst bányáiban, feneketlen sóaknáiban, kimerilhetlen 
státusjövedelmiben,’s ama 60— 70 millióban, mellyet az im - 
periális kamra a’ szegény olasz tartományokból óvenkint ki
húzott.

Most e’ források a’bécsi kormány elolt bedugultak.Most 
azt mondják mindenfelől: ,,a’ ki csinálta az adósságot, fi
zesse is viszsza.“

A’ bécsi minisztériumnak érdekében van tehát illy szo
rult helyzetben kapkodni mindenfelé, hóimét valamicskét re- 
méllni bátorkodik.

Jó tejdelmünk által nemzetünkhöz is felszólítást vélt iu- 
tézendönek, mellyben bennünket néhányszor nagylelkűnek,e- 
rós és dicsőnek elczimezgelvén, végre a’ kölcsönösség szem
pontjából jónak látná, ha e’nemzet csupa nagylelkűségből el
vállalna a’ nevezett slátusadósságból vagy 200 milliót ’s fi
zetné évenkint a’ 10 millió kamatot in perpetuum.

Ki hittevolna l8 4 6 b a n , midőn a’ pesti küldöttség az 
uralkodó ajtajától ezen urak által meghallgallanul elulasitla- 
tott, hogy a’ szerepek igy megváltozzanak. Akkor mint cse 
kély pontokat lenéztek bennünket, mert semmink se volt e ’ 
miénk, most nagylelkűeknek czimeznek, mert 10 milliót kér
nek tőlünk.

M i é tiz  milliói sehogy se adhatjuk meg. Mert a’ slá- 
tusadosság nélkülünk vétetett föl, abba a’ magyar soha belé 
nem egyezett. De meg sem kérdeztelelt a’ fölvételkor, sem 
a’ pénz ólhelyezésekor.

Az örökös tartományokban vannak jó utak, csatornák, 
vasutak, hidak, egyéb jó karban álló közlekedési eszközök. 
Vágynak nevelő, tanító’s képzőintózetek, nagyszerű középü
letek. Van színháza, kincs, fegyver, természet, könyv ’s ritka

ság  gyűjteménye a’ legjobb állapotban. Van katonasága,ten- 
gt >részete, gyáripara, kereskedése, slátusilag biztosított gaz- 
dás^ata.

Van az ausztriai örökös tartományokban minden,mi egy 
jól instruált országban a’helyes ésszükségesteendők haszon- 
nali megindításához kívántatik.

Nálui.^ semmi sincs. Aranyunk,ezüstünk háromszáz esz
tendőn át ruo’akban fo na l c z i m alatt hurczoltatoltki;a’ só 
ára,posta, harn^nczad, lotto,üscalitási, státus, egyetemi,ala
pítványi ’s püspö k i  jószágokjövedelmei Bécsbe szállíttattak, 
Semmi intézet neu*1 állittatott.Egyetemünk a’ teljes elszegé
nyedésig hanyagolt,. atott el.

Katonaságunkat németté tevék;’s ámbár mi ezt drága 
pénzen fizettük, most, , nőikor kellene— még sincs.

Olaszországban ma ászároltaták le — népszabadság el
len harczoltatva őket.

Kereskedésünk csak n̂  vers terményekben türetett;gyár- 
iparunk elnyomatott, a’ külföld piaczaelzáratolt előttünk. —  
Lettünk gyarmati monopóliuma £z örököstartományoknak.

Gazdászatunk, hazai ipariunk kifejtésére minmagunk- 
nak kelle egyesülnünk, ’s ez m égnám  panasz; de kiizdenünk 
is kellett az a t y á s k o  dó i d e g e n  k o r m á n y  elnyomólag 
ható Önzése ellen.

Kizárólag a’ nyers termesztésre va’Iánk kárhoztatva.
És újabb időben, midőn a ’ világese'mények menydör- 

gő szava rá kiáltá a’ bécsi bureaueratiára a ’ pereátot; mitte- 
vének a’jó testvérek? Kiüriték minden pénztárainkat, elárasz- 
tának képes papirossal, miken a’ nominális érméket csak a’ 
miatyánk tartja. Nemzeti kormányunkat olly helyzetbe juttaták, 
hogy a’ státushivatalnokok havidijaik kiűzetésében is mega
kadjon. —

Tenni kellene sokat —  mindent, és nincs pénz, üres 
minden pénztár. Kübecknek volt gondja addig le nemtenni a’ 
becsi ünáncz tárczát;még a’ magyarhoni kaszszákat teljesen 
ki nemtakaritá. Hogyne tehessünk semmit, hogy tespedésre 
legyünk szorítva.

A’ ünánczminiszteri biztos a’ bányadolgok rendezésé
ben az oltani igazgatóság által akadályoztatik, tán el is uta- 
sittatik. —

A’ hadi parancsnokok nem engedelmeskednek.
A’ bécsi dicső kormányhatalom törvényeink gúnyára 

még mind ez ideig se utasitá őket.
Ez annyit tesz,hogy daczára a’ fejedelmi szentesítésnek, 

o r s z á g u n k  f ü g g e t l e n í t v e  n i ncs .  Es ezért
A’ nép nyugtalankodik, aggódik, hogy a’kormány mit- 

se tesz. Pedig a’ kormány valami bámulatosat csakugyan 
nem tehet, miután a’ bécsiek által jó korán kifosztatott ’s ké
sőbb kijátszatott. Hibája csupán az, hogy nem őszinte, hogy 
állását nem vallja be.

És a’ Lajthán túli kormány ennyi kedveskedés!!! után 
még a’státüsadósságokbani részvétre mer szólitni bennünket. 
D i f f i c i l e  es t  s a t y r  am n o n  s c r i b e r e .
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. És most kérdjük: lehelé  tülünk az igazságnak legtávo
labbi egyeztetésével is kívánni: hogy az adósságok fizetésé
hez járuljunk? Nem lehet. És azértbün  nélkül magyar nem 
is gondolhat illyesre.

M etternichnek á llitó la g600m illiója van a’londoni bank
ban? seg ítsen ek  m agukon az osztrákok.

Pest april 26kán.
Józan ember minden olly ünnepélyt, mi szív-  és lélek— 

derítésnél egyéb czéllal köttetik egybe, haszontalan ü resség
nek tart.  Szabad emberre  nézve pedig a’ nyilványos ünne
pély valóságos nyűg, mitől szabadulni óhajt, sőt ha végig te
kint a’ hisztorián, ha emberi méltóságát latra veti, utálnia kell 
az illy mondva csinált komédiát, mert meggyőződik róla ,—  
hogy az eredetében már átkos vala.—

A’ nyilványos ünnepélyeket a’ zsarnokság találta t ö l , 
hogy elhódítsa,vagymegfélemlitse a’sokaságot,mellynek vére 
sugárzottá körül a’ k a rd o t ,  mellyel a ’ zsarnokkéz hatalmat 
gyakorlott a’ népeken. Keletről szakadtak hozzánk a ’ nyilvá
nyos ünnepélyek, ott divatoznak azok máig egész fényükben, 
rémes hatással a’ népekre, mert az elbutitott tömeg ra g y o g -  
ványokból következtet a’ hatalomra, istent is villámkoszoru- 
val övedzten képzelvén.

Vallási, és világi zsarnokság mindig szertartásos ünne
pélyekkel ámitgaták a ’ népeket ’s mig hatalom és nép külön 
vált eszmék leendenek, az ünnepélyek használata nem kön
nyen szűnik meg.

Nyilvános, mondva csinált ünnepélyekben csak kiskorú, 
vagy rabszolga nép gyönyörködik: szabad ember nem g y e r -  
mekileg tanúsítja lelke örömét, sőt hagyjátok az embert te r 
mészetes eg y sze rű ség é re ,—  bizonnyal nem ünnepélyekben 
nyilatkoztatja érzelmeit.

Hajdúi bejelentés, vagy falragaszok által hirdetett  ün
nepély koránsem őszinte népöröm jele : maradványa azon 
czafrangnak, mit rabszolgaság feledéséül reánk aggatot t az 
ámítással erősített hatalom.

Az illyen ünnepély c sö m ö rle te s , ’s pedig annál c so -  
mörletesb, minél inkább nem egyéb puszta ünnepélynél.

Eltűrjük az olly szertartásos játékot, melly a ’ nép ö rö 
méből önkénytesen származni látszik, mert másnak ízlését ka
jánul nem szeretjük megrontani, legfölebb egyet mosolygunk 
a’ gyermek bohóságain: de a’ parancsolt czerimóniásdit szó 
nélkül eltűrnünk nem lehet, épen azon nép érdekében, melly- 
nek igaz barátai vagyunk.

Tegnap,azaz husvétnapján a’ múzeumi tér  egy illy e rő -  
tetelt czerimóniának volt színhelye.—  Bécsbó'l ugyan is egy- 
másfél száz főnyi küldöttség jelent meg v á ro su n k b an ,  hozva 
Mátyás király paizsát ajándokul, ’s árulva tes tvériséget ajku
kon, megpecsétlendők azt a’ p u s z i k  ezerével.

Egyetemi ifjaink közöl többen meglátogatván Bécset—  
épületes tanúságot tőnek azon testvéri szeretetről, mellyel ott 
fen találkozának, midőn néhány szabadabb szóért majd nem 
hüsre vonszolák őket, jeleül,  mennyire m egére tt  a ’ sógorok  
szabadsága, ’s milly alapokon nyugszik ott az a ’ kürtőit test
v é r iség .—

llly előzvény után természetesen ifjaink sem ro l ianá-  
nak a’ közénk jött idegenek öle lésére ,  mert józanabbak, sem 
hogy elég eszeveszettek volnának rokonszenvet bizonyítgatni 
olly nép iránt, melly vélt szabadsága első p il lan a táb an — a’ 
szabadságért küzdő, ’s szabadságát csak az elszakadásban ta 
láló derék olaszok ellen földühült, ’s ezerenként küldé nya
kára  csőcselékét,hogy igafaragási készségét tanúsítsa a ’ sze
retett uralkodás e lő t t5 olly nép i rán t ,  mellyből egy Daun, 
(az elyziumtulajdonosa, azon elyziumé, melly a ’ depravatio 
ö rdögi eszköze lévén) m indigaz absolutismus m a lm á ra h a j-  
tá  a’ v izet ,  proclamatiót bocsá tn iengedte te t t  a’ m agyarok
hoz,  rábeszélendő honosinkat a r r a ,  hogy legyenek ők is a ’ 
szabadság elnyomására rabeszközök , gyilkoljanak azon in
tegritásért ,  mellynek ürügye alatt pioczázák eddigien is v é 
rü n k e t ;  olly nép irán t,  mellynek mig ajkán a’ testvériség 
csókja p á ro lo g ,—  keze az alatt zsebünkbe nyúl, annyiból is
mertetvén vendégszeretetet,  hogy inasunkat fölmenti szolgá
latátó l— mig nála időzünk.-—

Valakinek azonban csak kellett elfogadni az illetőket. 
Nem hiányzott ember, kinek úgyis mindig Bécs felé állott vi
torlája, az absolutismus boldog korában onnan várván a’ zsí
ros  kegyelmeket; az ebből eredt pietás tehát nem engedhető, 
hogy a ’ bécsi vendégek ünnepélyes csókolódzás nélkül tá 
vozzanak, mint jöttének, körünkből el. —

Népgyüléshirdettetett,  és a ’nemzetőrs. egy része k ipa- 
rancsolta tott ,  hogy a’ czifrára tóduljon a ’ tömeg,fictitive tisz- 
telgendŐk a ’ testvériséget ajánlók és szeretetet p raedikálga- 
tók előtt. —

Volt szónoklat egész az unalomig; alkalomszerű, tehát 
ü res ,  m er t  hazudságokkal keile palástolni az érzelmeket. Az 
ü re s ség  m ég  hagyján lett volna: de találkozott e m b e r , ki a -  
lacsony hízelgéssel kéné be ajkait, hazudván egy nemzet r o 
v á sá ra ,  mellynek egyetlen érzelme sem élt kebelében soha. 

ElmondatottKacskovics által,miként mi szabadságunkat

bécsivérnek hálálhatjuk,nagy alázatosan.Ehez már aztán nagy 
vakság kívántatik: igaz csak szóló előtt lehetett ez állítás, ha 
t.i. édes magáról í té l t ,  —  ki tán motszanni sem mert volna 
a ’ forrongás napjaiban, mig mostodujából e lősunyogva,oly- 
lyakat huhogni bátorkodott,  miktől minden józanabb gyomra 
fölkeveredik. Elmondatott,  hogy mi milly gyönyörűen m egfé
rünk a ’ kétfejű sas szárnyainak árnyékában. Ám tessék, kinek 
reá  gusztusa van, de a ’ nemzet nevében illyeket praedikálni 
senki se vakmerősködjék. Vagy azt hiszik é, hogy máig a ’szo l-  
gaság korát éljük, midőn a ’szemtelen hízelgés phrásisait p e n -  j 
getni érdem  volt a’ bitorok előtt?Azt gondolják é némelly u -  
rak, hogy a ’ nemzet érzelmei tolmácsolgatásával most i s j á -  
tékotlehet űzni, privát érzelmeinket rátukmálhatjuk a ’ népre?  
Máskor méltóztassék tisztelt ur saját pievében szólni az ide
genek előtt.

Este a ’vendégek fáklyás zenével tisztelteiének m eg ,dü
hös szónoklatok mellett.— Ez adá meg a ’ fáklyás zenének a’ 
halálos döfést, ha már eddig el nem népszerütlenittetett vol
na az. —

Örömünkre szolgál elmondhatni, hogy e ’ komédiában 
részt nem vőnek azok, kik a ’ mozgalom idején szereplének. 
Hogy is tehették volna? Kik nagyszerű eszmékért küzdenek , 
üres  nyomorúságokkal nem ámíthatják a ’ népet.

Az illyen deputátiósdi mellék czélokért nem jár ja  meg. 
Igen bárgyú lehet az, kitán azt hiszi, hogy örömünkben más
ért vért ontandunk illy czifraságoktól elkábitottan: vagy hogy 
tán m ég a ’ tiz millió adossági kamat lefizetésére is kedvünk 
kerekedik. M agyarországban nincs egyetlen em ber,  ki bár 
torkaszakadtaig éljenzett is a ’ jövevényeknek, hogy erszényét 
megnyissa a ’ telhetetlen bureaucratiának.

Bukjatok m eg  uraim, v a g y a ’ deputatió rapazaro landó  
költségeket szépen takarítsátok meg, hogy leróhassátok a ’ 
milliókat. Mi nem fizetünk, habár Mátyásunknak minden erek 
lyéjét cserébe  adjátok is.

így múlt el Pesten husvét első napja botránnyal te l
jesen. —

V  i (1 é k  i  m o z g a l m a  k

P o z s o n y  april 23kán . Ma estve, 6 ó ra  tájban mint
egy 2 0 0  mesterinas gyülekezett öszsze a ’ ligetben látszólag 
katonásdit játszani. A ’ közelálló sétálók semmi roszszat nem 
gyanítván a ’gyermekek e ’m ulatságában,jó  kedvel nézék őket 
zászló alatt csapatokra oszo ln i’s m agokat botokkal fölfegy- 
verzeni. Egyszerre  fölkerekedik a ’ csoport és vig kurjonga tá -  
sok közta’ legszebb katonai rendben a ’ városnak tart.  Az e g é 
szet nemzetőrségi je lenetnek en miniature nézted volna. De 
a ’ csoport a’ hídon átjőve egyenesen a ’ várhegy  felé v o n u lt , 
mint most hallatszott, a ’ zsidókat ostromlandó. Útközben m ár 
öszszeütközés történt egy zsidóval mi egy mesterinas befo -  
gatását voná m aga után. E r re  e ’ csopor t  a ’ halpiaczot a ’ med
dig jutott , elhagyd, és a ’ sétatéren  állapodott meg. Itt egyik 
czimborájuk lázitó beszédet tar t ,  mire a ’ vad raj uj dühvei r o 
han a ’ várhegynek.Hozzájuk csatlakozotti tt  mindenféle részeg 
sepredék nép, ’s ezzel egyetemben kezdődik a ’ legbotrányosb 
ostromlás a ’ zsidók lakaira. Vad kiáltozások közt ablakok b e -  
törelnek, a ’ bolti czimtáblák le szag g a t ta tn ak , a ’ zsidók v i
szont az ablakokból köveket hajigáinak az alantállókra, mi a ’ 
vad dühét m ég  inkább növeszté. Ez mind olly meglepő se 
bességge l tö r t é n t , hogy alig birá  m agát egynéhány katona 
öszszeszedni. De ezek a ’ színhelyen megjelenvén a ’ nagy  tö 
m eggel nem hirlak. Az alatt a ’ dúlás folytattatott, egy a ’ v á 
ros részén levő zsidóbolt ajtaja betöretett ,m inden áru  szé lhá-  
nyalotl, olly borzasztó ingerü ltség  közt, mellyet a ’ megérkező 
nemzetőrcsapatsem volt képes legyőzni. A ’ vad csoport egész 
várhegyi főutczán vég ig  folytatja vandalusi munkáját daczára 
a’ már nagy számmal megjelent gyalog és lovaskatonaság és 
a ’ nemzetőrség közbevetésének.

Számos sebesültről és egy agyonütöltről beszélnek 8 
óra  felé a ’ lázongok végre kiszorittatván a ’ zsidó utczából, 
a ’ kapucinus tér t loglalák el. Lovasok, nemzetőrök, és gya
log katonaság három szorosan zárá  el a ’ várhegyet.  A’ lá -  
zongók mindamellett vad kiabálások közt a ’ közellevő zsidó
boltoknak rohantak , ágyi ruhát bontottak szét, csak többször 
hallatszott a ’ lárma dobszó. Majd a ’ Mihálykapuhoz vonult a ’ 
lázongó se reg ,  hol kegyetlen verekedések tö r tén tek , innen 
a ’ sé ta tér re  mentek, és a ’ közel lakó zsidók ablakait mind e -  
gyig betörték. 10 órakor még többször hallatszott a ’ lárm a 
dob jeleül,hogy az ostromlásnak m ég vége nincsen. Most éj
jeli 1 1 órakor v ég re  elnémult a ’ zaj; csak a ’ czirkáló nem 
zetőrcsapatot hallom ablakom alatt szabatos léptekkel el
vonulni. —

April 24 .  délelőtt. A’ lázongás m ég csak ma délelőtt 
mutatkozott egész gyalázatosságában. A’ városban létező 
zsidóboltok a ’ szó teljes érte lmében k i r a b o l t a t v á n ,  a ’ 
legalábbvaló suhanczok,mindkét nembeli p ro le tá r iu so k , a ’ 
rablóit árunemüekkel jól megrakodva szaladoznak végig  az 
utezákon. Szövetdarabok, bu tortöredékek, mindenféle ho l-  I 
mik hurczoltatnak zsákmánykép a ’ féktelen néptől diadalö
römben. Borzasztó látvány, milly büntetlenül, milly botrányos

vakmerőséggel történik az egész lakosság szemeláttára a ’ 
legundokabb rab lás .— A’ Pálffy curiában létező szesz ra k -  
hely földulatott,a’ pályinka patakokban folyik ott, a ’ levegő 
pályinka bűztől van saturálva. Már tegnap kezdődött az elemi 
zsidóiskolának ostromlása, melly a ’ kecske utczában létezik, 
ma a’ ház tökéletesen elpuszlitlatott. Hasonló pusztítások tö r
téntek a’ Dunapartonlakó zsidók szobáiban. Utczaszerte fe
jér  keresztek a ’ kapukon,vagy kiállított sz.képek, ker.lak jelül 
szemlélhetők. A’várhegy bejárásainál egyébiránt folyvást ka
tonaság őrködik, nemzetőrök czirkálnak. 10 ór. dobszó mellett 
k ih irdet te te tt , hogy a ’ zsidóknak kötelességévé tétetik 24 óra 
múlva a ’ város belsejéből boltjaikkal egyetemben kihordoz- 
kodni’s a’várhegyre  szoritkozni.Ugyanez fali agasztványokban 
is olvasható, mellyeken az aláirt tanács neve le tépetett;m int-  
hogy a’ tanács elleni ingerültség szinte nagy fokra lépe t t .E n-  
nek tulajdonittatik hibául, hogy a’ polgárok m egnyugtatásá
ra  a ’ zsidók ellenében erélyes intézkedések nem tétettek,hogy 
a ’ lázongás tegnap mindjárt czélszerü rendeletek által el nem 
fojtatott, mert tudni kell, hogy ma éjjel em bervér folyt; a ’ lá
zongó se reg  négyszer vétetett ostrom alá szuronyokkal.Rész
letes adataim azonban még e’ pillanatban nincsenek.

Délután: A’ megsebesültek számát hiteles kútfők mint
egy 2 5 r e  teszik, az irgalmasoknál je lenleg  Den,köztük egy 
halál ágyán fekszik.

E ’ pillanatban,midőn e’ sorokat a ’ postára  ad n ám , a ’ 
lázongok közt, kik m ég  folyvást a ’ kapucinusok térén á l ln a k , 
verekedésre  került a ’ dolog. A’ részegek legelső okot a d á -  
nak reá, kik már nagy számmal a ’ lazarethbe vitettek. >

Holnap tartatik a ’városi tanács és választolt p o lg á rság 
nak első nyilványos közülése. Legközelebb részletesben, r. 1.

Ni\gybecskerek april 12 . Az igaz honfi keblet való
ban fö'viditó jelenet volt april 12dik napja; midőn az urban 
boldogult „lek. karok és rendek“  helyett itt is egy jókora  
számú népgyülésnek voltunk szemlélői rendszer, első alisp. 
Karácsonyi László ur elnöklete a la t t ;  hol már most a ’ nép 
osztályból is haliánk a’ fö lv ilágosodást ,’s nagykorúságra  ju
tást egyiránt tolmácsoló hazafiui szózatokat. Az eddig több
nyire c sak n em  mindig hálálkodó, és csak igen ri tkán tartott 
őszinte beszédek unalmas hallgatásában elfáradt lelkekre jó 
tékony hatással birának azon villanyerejü beszédek, m ellye- 
ket három  r. kall), lelkész, a’ papi toga  szünteleni czipelése, 
de főképen a’ nőtlenség megszüntetése, ’s ezáltal a ’ po lgár i  
társaságtóli elkülönzés iránt a ’ szabadságnak, ’s nyílt szivü- 
ségnek erőszakot, ’s gátot nem ismerő tiszta láng  nyelvén 
mondottak. A’ m ár századokon át mindinkább növekedő ’s 
terjedő, de a’ kitörésre  utat nem lelhetett, és igy csak b e 
lől égetett keblek füzeinek eleven lán g ra  lobbanásai valának 
azok: mellyek olly tisztitó erővel bir tanak,hogy képesek vol
tak sok aluszékony lelket is szennyes hiedelmöktül m egkön- 
nyebbiteni annyira, hogy azok hallása után csak azok elle
nezhetnék a’ caelibatusnak még továbbra  is e l tö r lé sé t , kik 
mint a’t. lelkészek egyike is magát kifej ezé, vagy. m egrögzött ,  
’s az emberi nemzetre veszélyes— jezsu i ták ; vagy az e r 
kölcstelenségben annyira alásüllyedtek, hogy abból többé ki
menekülésükre utat nem lelhetnek. Szűnni nem akaró élje
nek szakiták fé lb e ,’s kövelék a’ lelkes apostolok előadásait; 
kik megmutatták, hogy nyílt sisakkal is bá trak  föllépni az i -  
gazság küzdterére, ’s többé e’ tárgyban  alattomoskodás , ’s 
álarezoskodásnak helye nincs; az egész gyűlés lelkesedéssel 
fogadáel az indítványt,’s annak a ’ minisztérium utján is é -  
le tbe lép te tésé te lha tá roz ta ;  ugyszinte „Kossuth Lajosnak a’ 
nemzet általi megadományoztatását ,“  ’s az első felelős nem 
zeti minisztérium iránt, bizalmat nyilványitó levél felküldeté
sét ’sat. —

Másnap hálaünnep ta r ta to t t .—
Hogy Torontálmegye a ’ nyilványosság hő p á r to ló ja ; 

megtetszik abból is, hogy már itt nyilványos törvényszékek 
tartatnak. Az első ügy fájdalom nagyon kellemetlen volt. A’ 
helybeli kisdedovó szerencsétlenségből egy kupleriába b e -  
m envén,hirszerint barátjai által csaknem kényszeritetett;hol 
két feleséges emberrel, kik különben e ’ helynek hűséges láto
gatói; öszszeverekodett ,’s mindkét részről az eredvény nem 
igen kedvező lelt.— E ’ miatt a’ törvényszék,minthogy mind
két fél csakugyan bűnös volt ,  egyiket sem büntette semmi 
különös büntetésre ,m egelégedvén azzal, hogy a’ nyilványos
ság  elébe kerültek.— Ennél ugyan érzékeny emberre  e g y -  
cgy nagyobb büntetés nem igen szükséges; az ítéletről tehát 
semmit sem szólok: csupán csak egy tek. láblabiró u r  sza
vaira akarok egyszerű megjegyzést tenni, ki nem tudom a’ 
szabadság félreértett eszméjéből é, vagy hogy a ’ dolgot nem 
jól fogá  fel, nyilványosan azt mondá: „m ikép  ő nem roszszal- 
ja  azt, hogy kuplerájba voltak,“  m ert a ’ három beállított le
ány „egyike külsőleg csinos kinézésű.“

Értelmezze kiki, ahogy akarja e’ szavakat, de én úgy hi
szem, hogy az illy szavak sem az erkölcsiséggel, s e m a ’nyil- 
ványos törvényszék tekintélyével m eg  nem egyezők lévén , 
méltók a ’ megrovásra.

Egy másik nagy bajunk meg az, hogy a ’ nemzeti ő rse
regnek  sem gyakorlására ,  sem fölfegyverzésére,sem e g y éb -
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kénti elrendezésére mindezideig, t. i. apr. l8 ig  tudtunkra lé
pések nem tétettek, ügy van az most is, mint volt martius 
g lén . Nem tudom a’ választvány kire várakozik? Azt beszé
lik, hogy az egész városban alig van két mázsa puskapor.—  
Szépen vagyunk! A c z é 1 J. m. k.

P é te rv á ra p r  21.Tisztelt szerkesztő hivatal! A’lélekisme- 
ret addig zaklatott, mig tollat nem ragadok, hazaüui sz. köte
lességemnek megfelelve őszinte észrevételeimet azokkal köz- 
leni kiket a’ dolog illett, miért is a’ szerkesztő hivatalnak bi
zalommal a’ következőket irom:

Tegnap reggel az újvidéki ráczok nagy tömegben cso- 
portozának öszsze az orosz templom udvarában.Tudósitő pe
dig, mint nemzetéért hevülő honü végig szemléié azt. Fájda
lommal kellett tapasztalnia, hogy a’ rendületlen magyar hiv— 
ség helyett nemcsak hüllen tetteket, hanem valóságos ellen
ségeskedést,és zendülést sejdilhetelt minden mozgásaikból.A’ 
csoportozatokban több zászló vörös, fejér, kék, és lorditva 
fölül kék, fejér és vörös színekkel lobogott, ezeken kívül a 
rácz szerzetütemplomokból és a papjaiknál találtató m a
g y a r  j e g y z ő k ö n y v e k ,  és i r o m á n y o k  öszszehozat- 
tattak, meliyek nagy zaj és többféle kigúnyolások között raeg- 
égettettek, és ezek égő lánginál szivarra és pipákra gyuj- 
tának. De még itt nem állapodának meg, hanem a’ halhatat
lan emlékű és örök fényben ragyogó Ko s s u t h  L. nevét kár
hoztatva gyalázták.

Továbbá nagy zsibongások Boogh, Zsivi, Horvácztía, 
Szlavonska, Serpska kiáltások között zászlóikkal a’ városház 
felé vonultak, honnan délután 2 óra tájban mintegy 50 hintón 
és kocsikon, többnyire excessivus prókátorokból és czínczá- 
rokból álló tömeg, követve mintegy 200 főből álló rongyos 
betyártól, már a’ fentebb érintett lobogókat vive a’ hídon, és 
Péterváron átvonultak a’ metropolitához Karloviczra;tudósi- 
tó pedig e’tömeget kiváncsi szemmel kísérvén,a’mórték-vám- 
háznál az előre vonultakkal e’ díszes menetet bevárta, melly 
kis idő lefolyta alatt fájdalommal tapasztalta tudósitó e’ lázadó 
faj dühét édes honüaink ellen, kik még tulajdon metropolilá- 
jok ellen is egymást láziták, olly föltételekkel,ha hogy a’rácz 
fajnak igazságot kedvök szerint ki nemszolgáltalna, v. pedig 
őket magához be nem bocsátaná beteges körülményeiben, ők 
azonnal mást választanának. Ez volt a’ tömegnek kimondott 
szándéka.

A’történet fejlését az említett helyen közlő bevárta,a’hová 
is estve felé a’ lázadó népcsoport fejei Karloviczról ismét visz- 
szaérkeztek, megvárandók a’ zászlóaljaikat, kiknek számára 
az említett vendégfogadósnál egy hordó sert rendeltek, kik is 
mintegy estvéli alkonyodáskor elérkezvén, evés iváshoz fog
tak ’s következőkben állapodtak meg.

Kimondák: Horvátország és Szlavóniához csatlakozó 
szándékukat, nemkülönben azt,hogy fajuk egyesitésébenmin- 
dent elfognak követni.Szivvel éslélekkel arra törekednek,hogy 
mentül hamarább soraikból lázitókat küldjenek szét, legel- 
sőbb az ó-becsei kerület minden falujába, hol legtöbb rácz 
találtatik; minden falujába Bács megyének. —  Tlárom férfi 
életeután leselkednek , de k ik  legyenek a zo k ,tudósitó nem 
veheté ki.

Ezeken kívül a1 n.kikindai és egész Temesvárig terje
dő tájékokra a’ ráczság föllázitására alkalmas egyedek kül
detnek.

Ezekhez tudósító még hozzá teszi: rnikép e’ lázadókva- 
lóságos öszszeesküdtek, — sokan vágynak közöttök idegen 
tartományokból ’s tanácskozási nyelvök ama vidéken érthe
tetlen. Van pénztáruk is, még pedig meglehetős állapotban, 
mi onnét is világos, mert az egybegyüjtött betyároknak élelmi 
eltartásukról végzésileg gondoskodtak.

A’ fenérintett vendéglőstől írásbeli számadást kíván
tak, és 9 óra'tájban italaikat elköltvén, Újvidékre átvonultak, 
hol is a’ Y a d ás z k ü r t vendégfogadó előtt hasonló lako
mát tartottak.

Tudósító csekély véleménye szerint e’ lázitó tömeg el
hatalmasodására kedvező alkalmul szolgál azon rendelet,mi
szerint a’ katonaság ezen—  i s t e n,—  haza ,  és— ember e- 
lőtt vétkes bujtogatók fékezésétől eltiltatott,ésnincs rendőrség, 
se hatalom,melly a’ féktelenkedőknek útját állhatná,holott sok 
magyar honü fájdalommal tekint a’ szlavóniai határszélekről 
feléje tolongó népcsoportra, melly naponként fenyegetőbb 
kezd lenni.

Unió.  Erdélynek Magyarországgali egyesülése jelen
leg nemzetiéletünk jelszava.A’nemzetekszövetkeznek,az irigy 
szomszédok kibékülnek, a’ népek testvérként simulnak egy
máshoz,’s mi magyarok maradnánk továbbra is szétszakadva, 
kik a’nélkülis kevesen vagyunk.—  Nem! nekünk egyesülnünk 
kell, és mi egyesülni fogunk. —  ’S azért érdekes tudni,mint 
gondolkoznak e’ tárgyban Erdélyben? íme az erdélyi Híra
dó 350ik száma.

Midőn az újabb események által fölriasztva inkább mint 
fölhiva, az unió felől gondolkodni kezdénk, elvül tűzök ki: egy
szerűen csak u n i ó  m e lle tt,m a g á é rt az u n i ó é r t ,  m a 
g á v a l  az u n i ó v a l  izgatni. Részletekbe bocsátkozni, fel-

I tételekhez kötni a’ kérdést, kivált miután Magyarhon ministe- 
riuma, mellyhez hasonlót a’ világ egy országa sem mutat, 
megalakulva lön, egyáltalában nem tartók helyesnek. És mi 
szavunkat tartók máig. Lelkünk előtt a’ dolog legvégső stá
diumáig egyszerű világosan ’s körülbelül eként állott: önálló 
alkotványos ország lévén ’s az óriási kövelkezésü lépést —  
ha csak szélsőségre nem kényszerittelünk — szokotttörvény
hozási formáink között keltvén megtenni, Erdély kk. és rrdei 
a’ f. fejedelem, vagy a’ körülmények sürgetőségénél fogva, 
szeretett kormányzónk,kinek azonban a’napokban kissé több 
erélyt bizonyitnia lehet és kell vala — fölhívására Kolozsvár
ra mégegyszer és utóljára egybegyülnek, kir. előterjesztés 
gyanánt (hisz tudja ő felsége, hogy Erdélynek jelenleg egye
düli óhajtása M.honnal egyesülni) az u n i ó r ó l  tanácskozni 
fölszólittatnak, az egyesülésről törvényezikk alkottatik, körül
belül illy tartalommal :

T ö rvényezikk  E rdélynek  M agyarországgali 
egyesüléséről.

1 . §. ófelsége, fejedelmünkhozzájárultávaljelent.czikk 
nyomán Erdély Magyarországgal egyesül.

2. §. Az idei magyarhoni országgyűlésen alkotott t.czik- 
kek ’s országos határozatok Erdélyre nézve is kötelezőknek 
ismertetnek.

3 .  §. Az egyesült országok jogviszonyainak rendezése a’ 
jövő közös törvényhozás teendője lesz.

4. §. Erdély, ideiglenesen hozandó formák között, addig 
is a’magyai' ministerium által kíván kormányoztatok

E’ t.czikket egy mindazon indokokat, meliyek Erdély 
törvényhozását e’ nagyszerű és gyors elhatározásra bírták, 
röviden érintő fölirat fogná urunkhoz, fejedelmünkhez kisér
ni, ’s lényegben mintegy illyformán hangzanék :

Felséges ’sat.
Mi Erdély kk. és rr.i fiúi bizodalom jelentvén felséged

nek egyfelől azt,miszerint mi hazánk jelenlegi alárendelt, pro
vinciális helyzetével, polgártársink jobbára szánandó jólléti 
állapotával, törvényhozási, közigazgatási és igazságszolgál
tatási rendszerrel, eddigi institutiókkal, szóval öszszes sta- 
tusquojával megelégedve nem lévén, nem lehetvén —  arra 
pedig,hogy ezerféle érdekek által szétszaggatott erkölcsi e- 
rejében a’ hoszszas nyomás, egymás közötti viszálkodás, és 
kellő szabadság hiánya miatt szerfölött meggyengültjfogyat- 
kozotl hazánk magát saját erejével regenerálja, sőt hogy az 
európaiujabb események után, mellyeknek következéseit csak 
isten képes belátni, avagy csak eddigi nyomorult helyzetében 
is soká fenmaradhasson, hinni nem bírván,—  más felől pedig 
felségedm.országi kormányában’s az újonnan alkotott m.or- 
szági törvényekben hazánk üdvének, felvirulásának is biztos 
kezességét látván, a’ magyar korona öszszes alattvalóinak 
testvériességében, rokonindulatában bízván, Hunnia népének 
szabadságszeretetét ismervén, ’s hozzá lelkünk legszentebb 
hajlaminál fogva eleitől fogvavonatván; továbbá meglevén 
győződve a’ felől, hogy M.honban ezután igazság és bölcse— 
ség kormányozand, hogy jogtisztelet és szabadság leend a’ 
felélt újbirodalom talpköve, hogy a’ polgári egyenlőség el
ve minden következéseivel együtt, a’ magyar korona minden 
alattvalóira ésigyránk erdélyiekre is vonatkozólag bár minő 
ajkúak legyünk, kivétel nélkül, tiszleltetni és alkalmaztatni fog; 
végre azon jóllétnek, virágzásnak és dicsőségnek, mellyet M- 
honraa’ szabadság és önkormányzás ez uj időszaka, fiainak 
vállvetett, lelkesülő és kitartó munkássága kétségkívül árasz
ta n d ó  mellynek megalapítására kis hazánk só és aranygaz- 
daghegyei, természeti kincsekkel megáldottvölgyei,valamint 
fiainak szorgalma, munkássága,és szabadságszeretete is te
temesen béfolyand, részesei, szóval M.honnal, mintvalánkré- 
gen, örömben és bánatban, szerencsében és szerencsétlen
ségben eggyé lenni kívánván,’s felséged királyi hozzájárul 
tával alkotványszerü önállóságunkról ezennel egész or
szágul lemondván , ,,a’ testvérmagyarhazával önkénytesen, 
szabadon, egyenlő akaratból, mindenekben teljesen és ö- 
rökre egyesülni, ’s jövendőre nézve Magyarhon polgá
rainak tekintetni kívánunk; az ide fogott t.czikket olly ké
réssel terjesztvén felséged elibe, miként azt felséged saját ma
ga részéről is, fejdelmiczimének,jogainak,hatalmának,az or
szág irányában használt pecsétéinek M.ország kir.czimébe,jo
gaiba, hatalmába, pecsétéibe ’stb. olvasztásával“ , mentüle- 
lőbb megerősitni, ezen érzelmeinkről M.ország fiait értesitni, 
magyar minisztériumát pedig az idézett t.czikk értelmében a’ 
szükséges intézkedések haladéktalan megtételére utasitni mél- 
tóztassék. Kik egyébiránt ’sat.

Ezen t.czikkre megerősítés, a’kiséro feliratrakivánt vá
lasz érkezvén, országgyűlésünk rögtön eloszolhatnék. A’ mi
nisztérium kétségkívül hamarább fogná ,,a’ honvédelmi,nép- 
képviseleti,közteherviselési,úrbéri viszonyok státus általi kár
pótlás mellett megszüntetési, tized eltörlési“ , M.országon im
már megalkotott ’s a’ nép kedélyét teljesen lecsilapitó törvé
nyeket ’s országos határozatokat Erdélyben is kihirdettetni, 
mint tán mi fognánk hozzá’s unalmas és kétes eredvényü ta
nácskozási formáinkon mindenik kérdést különkülön keresz
tülvinni, és b. Józsika Samu ő nmlga közbejárásával sancti-

onáltatni akarnók. Mire egyébiránt népünk sem várakoznék, 
hanem tenné azt, mit ösztöne’s barátai az országházon kívül 
tanácsolnának. ’S pedig ne felejtsük, hogy Erdélyben nagy 
az ílly tanácsadók száma!

Ez volt az unió, közelebbi,országgyülésünk teendője kö
rüli igénytelen nézetünk, csak annyit jegyezvén még meg:mi- 
szerint az iménti t.czikk 4. §. értelmében, 5,a’ minisztérium 
kormányzásának rögtön életbeléptethetésére ideiglenesen a’ 
legnagyobb általányosságban némi formákat“ , természetesen 
a1 minisztérium meghallgatásával, lehetne sőt tánjkellene is 
határozni.

’S midőn az eddigi nyilatkozatokból Ítélve azt hisszük, 
hogy az unió eképeni formulázásában,'’apróbb eltéréseket 
lényegnek nem tekintve, a’ többség véleményét m ondókel, 
tehát hogy közöttünk e’ tekintetben egy akarat uralkodik,saj
nálattal kell megváltanunk,hogy a’ német lapok részéről nem 
illy öszhangzók a’ fölszólalások.

A’Sieb.Boténak— mellynek azonban kevesen hallgatnak 
szavára— vegyük kezünkbe bármellyikszámát, kivált pedig a’ 
28at, mellyben Hinz lutber. lelkész pártoló véleményéért olly 
pöíleszkedő, iskolás hangon torkoltatik le, bízvást elmondhat
juk,hogy az uniónakmégmikor megfogotttörlénni is,engesz
t e l h e t i  ellensége, sőtegykor tán, ha isten élteti, repealer 
lesz. —

A’ Wochenblatt idei 26ik számában a’szászok által ko
rántsem a’ haza egyetemes jóbbléte, de egyedül kényszerű
ség szempontjából vallja pártolandónak az uniót. A’ 2Sadik 
számbanmár egy kis progressióra mutatva, az eszmét párto
landónak nyilványilja, de olly föltételekhez kötve, meliyek ha 
elfogadtatnának, minden lenne uniónkból, csak az nem,a’mi- 
nek lennie kell.

A’ „Transsilvania“ még logloyalisabb —  bár hallgat
nának szavára! Ó kétségtelennek tartja (31 . sz.) az uniót, és 
sok ollyat mond véreinek, mit jó lenne megérteniük. De jövő 
számábanrészletezgetést igér, ’s leendő országgyűlésünket a’ 
miként fölötti tanácskozandó gyűlésnek hiszi. Mi nem. Feljebb 
már elmondók idevágó nézetinket. Czikke folytatására tán ké
sőbb reflectálandunk.Most vegyük a’Wocbenblatt idézett szá- 
mábani föltételeket:

1) Nemzetiségük, municipalis önállásuk kebli dolgaik 
rendezésében maradjon meg.

2 )  Egyetemök(Üniversitas)eddigi hatáskörében’s bel- 
ügyeikre nézve mint kebli törv.hozó test, statutumalkotási ha
talommal, tartassák fen.

3) A’ közigazgatást vigyék az eddigi kerületi fölügye
lők. A’ szász ispán legyen a’ szászokra nézve az országban 
legfölsőbb bírói hatóság. Tőle fölhívás az uralkodóhoz.

4) Az igazságügyet kezelje szász municipális jog sze
rint ez egyetem,a’fölebbezéslegyeninnen is az uralkodóhoz.

5) Az egész országot illető dolgokat igazítsák e la ’ m. 
honi közös, vagy az erdélyi részletes országgyűlésen.

6) Az erdélyi három-nemzet-unio, jogaik és szabad
ságuk védelmére maradjon ezután is fen.

Jól tudjuk, hogy csak egyedi vélemény mind ez, éshogy 
a’nemesszász nemzet értelmes többsége máskép gondolkodik. 
Azonban helytelenségök kitüntetését az ügy kívánja, nehogy 
illy inpracticábilis nézetek követőkre találjanak.Próbáljuk meg 
tehát.—

Ismételjük, illy föltételek mellett minden egyébnek 
mondhatni az uniót, csak annak nem, mi tulajdonkép lenni a- 
kar. Mondhatni szövetséges, társországi, tökélyesbitett in sta
tu statusféle merőben isolált, teljes elválási állapotnak, de 
u n i ó n a k  ne m!

Folytatását e’ komoly megfontolással irt czikknek jövő 
számunk adandja.

„ M a g ya ro rszá g  J 8 4 8 .u czimü könyvecske jelent meg a’ 
napokban, mellyben szerző fT le f ü n ty  F e re n c zJ  érthetően ma
gyarázhatja a’ népnek^, mit nyert, megismertetvén őt a’kor
mányzat elemeivel és ágaival is. Illy munka igen hasznos a’nép 
fölvilágositására, s azért méltán ajánlható mindenkinek. — 
S zerk esz tő sg ü n k b en  is  k a p h a tn i e g y  e g y  p é ld u n y t e g y  e z ü s t  
h ú sza sé r t.  A’ mű kelendőségétől függ, hogy szerző közhasznú 
vállalatát folytassa továbbra is. -

K Ü L F Ö L D .
ANGLIA. London april 13. Álladalmi tanácsunknak 

első kötelessége voltaz ellenállást arányba hoznia’mozgással, 
és ha a’ forradalmi elem erőt nyer,a’ monarchiát és az ország 
törvényeit szilárdítani. A’ chartisták, többnyire tudatlan és al
jas néposztály, fogalommal sem bírván hazájok nagyságá
ró l^  jelleméről, elérkezni látták az időt fenyegető demon- 
strátióra és a’ francziák majmolatára. A’ nélkül hogy tudták 
volna,a’ hazának igen sokat használtak. Három nap alattLon- 
don táborrá alakíttatott; minden polgár a’ béke és rend kato
nája lesz. Minden nyilványos épület saját hivatalnokai által 
őriztetett. Magányházak is elvoltak készülve a’ népet golyó
záporral fogadni. Altalányosabb hűséget és lelkesedést soha 
sem lehetetttapasztalni a’ korona és kormány iránt,mint most. 
Tegnap az opera színházban a’ God save the Gucen kétszer
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dühös tetszés mellett énekeltetett, és a’ londoniak minden nap 
a’ franczia lovartársaság zenészei által drurylaneban a’ britt 
tengeruradalom nótáját „Rule Britannia“ eljátszatja. A’kor
mány el van tökélve némelly előkészületi törvényeketa’ par
lamentben keresztülvinni. Egy bili,melly minden fölhívást be
széd vagy irás általi lázitásra, akár van következvénye annak 
akár nincs, számkivetéssel büntetsz alsó házban roppant 
szótöbbséggel fogadtatik. Tegnap este egy külföldi bili tár
gyaltatott, melly minden külföldit kötelez úti levelének a’ 
rendőrségnéli bemutatására,és a’ kormány őkettetszése sze
rint az országból kitilthatja. Ezen rendelet a’ franczia propa
gandisták ellen van leginkább, kik újabb időben számosán 
mentek át a’ csatornán.

Azon hir, hogy egy angol sereg a’ keletitengerre vitor
láz, alaptalan. Mi a’ schlesvig-holsteini kérdést illeti, a’ britt 
kormány sem egyik sem másik részre nem nyilatkozik, azon 
reményben, hogy közbejárását úgy is igénybe veendik. A’ 
rendsburgi ideiglenes kormány készségét nyilatkoztatta ki a’ 1 
közbejárás elfogadására, de nem tudni, hogy a’ Dán király 
erre felszólította volna ótet. Ha a’ porosz sereg Schlesvigbe 
megy, nem hihető hogy a’ mi kormányunk eztmint hadüzene
tet Anglia ellen tekinti és a’ harczban részt vegyen, hanem illy 
lépés Angliát kedvencz eszméjétől Németországgal! szö
vetségétől megfosztaná.

FRANGZlAORSZÁG.Párizs,april 14.az id.korm. némelly 
mérsékleti tagjainak, a’ forradalmi párt által czélzott megtá
madása következtében a’ rendőrség tegnapelőtt több házban 
vizsgálatottartott, egy Barbier nevű szatócsnál 25 puskát, két 
láda patront és számtalan kardot ’s fegyvert talált. Midőn 
tegnap a’ rendőri főnök Barbiert fölszólította társainak 
megnevezésére feleletül adá: inkább a’ fejét hagyja levágni, 
mint egy szót mondana ezen fegyvereknek czéljáról. A’ Ga
zette des Tribunaux állítása szerint a’város többjrészeibenis 
illy fegyvergyűjtemény elkoboztatok. Ezután következikBlan- 
quisnek gúnyos igazolása, melly nyilványos megtámadása az 
ideiglenes kormánynak’s azon állittással végzi hogy a’ for
radalmi párt előtt minden eszközjogos annak megbuktatására. 
Ezzel a’ íreztyü odavettetett; a’ krisis tetőpontját érte,a’ forra
dalmi és mérsékelt köztársasági párt közt a’ véres öszszeüt- 
közés alig kikerülhető.

P á r i z s ,  april. 15. A’ bank ismét nyugtalan volt. 
Blanquistól félnek; az is tudatik hogy tegnap éjjel nagy men
nyiségülőpor vitetett a’ városházához, és a’ kül- ’s belügy 
miniszternél az őrség megszaporittatott.A’ kormány két rend
beli tanácskozvány következtében nem tudott a’ vasút rész
vényesekkel eligazodni. Hihetőleg csak a’ strassburgi vonalt 
váltja meg, mert különben olly roppant terhet vállalna , mit 
einem bírhat. Most más tervhez nyúlt, hogy a’ hitelpusz
tulását gátolja.

A’ k o r m á n y  a’ Bulletin de la Republiquenak egy

számát épen most ragasztatja föl, mellyben nyilványitja hogy, 
ha a’ választás minden fáradság mellett is a’ mostani viszo
nyokkal ellenkezőleg történnék, a’ nép kényszerítve lesz 
felségének mégegyszeri bebizonyítására és a’ nemzeti gyű
lésnek elhalasztására. A’ kormány ezután fölszólítja a’ népet 
minden erejét oda fordítani, hogy ezen legvégsőt kikerülje, 
és olly nemzetigyülésthivjonjöszsze melly ezen rendszabályo
kat szükségtelenné teszi. Fölszólítja olly embereket választani, 
kik az újabb társadalmi eszméket fölfogják!

A’ ,Journal des Débats‘ déli Tirolba a’ berohanást 
nagyon dicséri és azt mondja: mig a’ piemontiseregMincio- 
nál küzd, azalatt a’ lombardiai csapat önkénytesek és nem
zetőrök által 8— 10 ezerre szaporodva, Allemandi tábor
nok vezérlete alatt, olasz Tirolban különös fordulatot adhat 
az ügyeknek. Még két részre oszolva, Salon keresztül, Garda 
tó hoszszában és Balsabian keresztül Idvo tó mellett, éjszak
ról Bresciatól Rocca d’ Anfon és Lodronon keresztül me
hetnek, az expeditio Trientet, Arcot, Rivat, Roveredet el- 

! foglalhatja, és igyaz egyetlen utat Veronától Botzenig, mel
lyen Radetzky főparancsnok Ausztriával közlekedik elzárhat
ja. Miután ezen hegyes vidék, kisebb ütközetekre igen alkal
mas, eszerint önkénytesek is használhatók. Ebből láthatni a’ 
franczia sajtó mennyire értesítve van az olasz mozgalmakról.

NÉMETORSZÁG. F r a n k f u r t  apr. 15. Párizsból hoz
zánk érkezeit diplomatikai hir következtében tudjuk, miszerint 
a’ franczia kormány Poroszországot fölszólította 30 ,000  
francziának keresztülbocsájtásaraLengyelhonba.Remény van, 
hogy Berlinben ezt megengedik. Már lehellen,hogy Franczia- 
ország a’ nyugtalan tömegnek és dologtalanoknak máskép 
parancsolhasson, mintha őket a’ határokon túlküldi. Kívána
tosabb ürügy erre nem lehet,mint a’ lengyel. Oda proletári- 
usokat kellene küldeni. Olaszhonba pedig katonákat.

H a m b u r g b ó l  Írják egy német lapnak hogy oda több' 
család érkezett, kik védelmet keresnek az idő zivatara ellen. 
Különösen több előkelő orosz letelepedett. — A’ kereskedés, 
és sokan,kik ebbőiéinek, nevezetesen a’ kézművesek igen 
szenvednek a’ schleswig-daniai háború állal, a’ bukások egy
mást érik, és a’ legbiztosabb házaknak sem hihetni többé. A’ 
készpénz ritka, az üzlet megszűnt, a’ bizalom eltűnt, és álta
lány osan jobb időt óhajtanak

Köl n  april 16. A’ promeraniai tartalék sereg, melly 
nehánynap előtt itt keresztül vonult, nem foghatta meg, hogy 
az itteni polgárok fölfegyverez vék. Már itt veszekedni kezdet
tek, mi a’ katonák bezáratására vezetett. Aachenbe érve, ott 
a’ polgároknak fekete, vörös, arany kokárdáikat leszaggaták 
’sat. Az aacheni lég fájdalom igen gyúlékony.

Aachenben és közel sz o ms z é d s  á g á b a n  mintegy 
20 ,000  könyörtelen munkás van,a’környékenmár néhánynap 
előtt nem lehetett bátorságban utazni. Tegnapelőtt a’ pome- 
rániai katonaság és munkások között komoly öszszeütközés

történt. A’ parasztok kiálták: El a’ katonasággal! és ásóval ’s 
kapával jártak az utczákon. A’ katonaság a’kaszárnyában ma
radt ’s polgárok vették át az őrállást. — Azonban a’ harcz a’ 
munkások, kik az aacheni polgárok ellen ingerültek valának 
és polgári őrsereg közt kiütött.A’ békétlenség nemcsak egész 
éjjel, hanem még másnap is tartott. A’ közelebbi körülmé
nyeket még most nem tudhatni. Annyi bizonyos,hogy a’pol
gárok tüzeltek, és a’ pomeraniai katonaság Kölnbe viszsza- 
rendeltetelt.

Aa c h e n ,  april 16kán este 7 órakor. Fájdalom az it
teni polgári őrsereg, miután a’ promerániai katonaság szám
ra 500  vasúton elvitetett, kényszerítve volt a’ támadó népre 
többször lőni. Mondják:hogy sokan elestek ’s több m egse- 
besittetett. A városi tanács áltál kibocsajtott rendelvény, a’ 
csoportozatokat tiltja, ’s meghagyatik a’ házi uraknak, hogy 
lakóikat este ki ne bocsássák s a hazak legyenek bezárva. 
Tegnap este óta a’ polgári őrsereg van a’ fő őrállomáson ’s 
pénztáraknál. Noha némelly egyes katona vétett, még is az 
alsóbb nép gyáván büntette őket, igy p. 0. egyeseket megfo
gott, hogy őket annál jobban kinozhassa. A’ polgári őrsereg 
a’ kaszárnyákat oltalmazta, miután azokat akarták ostromolni.

T r i e s t  april 15. Biztos forrásból tudjuk,hogy a’ britt 
miniszter óvása következtében a’ N á p o l y b a n  c z é l z o t t  
1 2 , 0 0 0  f ő n y i  s e g é l y s e r e g  k ü l d e t é s e  L o m 
b a r d i á b a  e l m a r a d t .

OLASZORSZÁG. N á p o l y ,  april 4. Nagy forrongás 
van itt, de még nagyobb Calabriában. A’ 6ik és 7ik sorezred 
elsőben elutazott,’s útját kelec felé vette. Hihetőleg Syracu- 
sába, hogy itt a’ hadi anyagok behozatalát a’ szicziliaiak el
len megvédjék. A’ hadi tartalék sereg öszszehivalik; a’ se
reg fölfegyverzésére ajándék és kölcsönadásra szóliltatik a’ 
nép; a’király maga 20 lovat ajándékozott. April 6kán Ná
polyban uj és szabadelvű választási törvény hirdettetett. Pa- 
lermoban az osztrák consul házáról a’ kétfejű sast levették és 
megsemmisítették. A’szicziliai parlament, minekutánnaLom- 
bardiába segélysereg küldésére fölszólittatolt egyhangúlag 
elhatározta egy ágyútFlorenczbe küldeni illy fölirással:„Tos- 
canának a’ független és olasz Sziczilia.“ — 8kán kellett vol
na a’ nápolyi katonaságnak Syracusából kimenni. Miután a’ 
nép a’ tüzérségnek a’ hajóbai szállást meggátolta, az egész 
katonai csapat ott marad.

M a i l a n d ,  april 16. délután 2 órakor P e s c h i e r a  
e l f o g  l a l t a t o t t .  Károly Albert ünnepélyes bemenetet 
tartott. —

OROSZ és LENGYELORSZÁG, Boroszló april 12. A’ 
boroszlói újság a’ múltkori azon hihetetlen tudósítására, mi
szerint 100 orosz katonatiszt elfogatott, megjegyzi, hogy a* 
varsói orosz seregben osakugyan öszszeesküvéstörtént.

Dunavizállás : Budán, apr. 25kén: 8 ' 4 "  5 " ' az 0 fölött.

50ik szám.
Gizliajók -Ma járása.

P e s t r ő l  B é c s b e  naponkint, Győrrel kapcsolatban.
Indulásóra: reggeli 7 óra.

P e s t r ő l  Z i m o n y b a  minden kedden, lefelé Eszéken, fölfelé Titelen át.
,, „  minden pénteken lefelé Titelen, fölfelé Eszéken át.
,, O r s ó  v á r  a minden vasárnap, Galacz és Konstantinápolylyal kapcsolatban 
,, ,, az oláh részen.
,, ,, minden csütörtökön, Galacz és Konstantinápolylyal kapcso-
„  ,, latban a’ török részen.
,, O d e s s á b a  april 9 és 23dikán az ugyanezen napokon Orsovába induló 
„  „ gőzössel.

Induláséra: reggeli 6 óra.
S z o l n o k b ó l  S z e g e d r e  minden kedden és pénteken reggel 
S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden vasárnap és szerdán reggel.
P e s t e n ;  april Íjén 1848.

Az első cs. kir. szab. Dunagözhajözási társaság főügynöksége. 8 — 0

Gyógyszertár eladandó.
..Egy gyógyszertár nem meszsze Pesttől, a’ legjobb állapotban ’s üzletben,igen ked

vező föltételek mellett eladó. Bérmentesített levelekre bővebb felvilágosítást vehetni e’ tárgy
ban Leyritcz Fridriknél. Pest april 2(>án 1848. 1— 3

Hirdetvény.
Buda főváros hatósága részéről ezennel közhírré tétetik: hogy e’ város kebelében mai 

naptól kezdve bárány,- juh,- ürü,- borjú és marhahúst szabad lesz mindenkinek, a’ kijelölendő 
helyeken és megállapítandó rendőri szabályok mellett árszabás nélkül kivágni.

Kelt B u d á n ,  1848. évi april hó 18. tartott közgyűlésből. Ö f f n e r  Ferencz s. k. 
polgármester. B r a n d t w e i n  e r János hely. főjegyző. —

Hirdetvény.
Itt Pesten ezentúl a’ L e o p o l d - v á r o s b a n , minden c s ü t ö r t ö k ö n ,  a’ váczi úton, 

az újépület, és sétatér tájékain; _______

1848.
Úgy szinte T e r é z - v á r o s b a n  , minden h é t f ő n  a’ Nagymező utczában, I s t v á n ,  

és H e r m i n a  téreken külön hetivásárok fognak tartatni. Költ Pesten az 1848ik évi april 
l2kén tartott tanácsülésből. A’ városi tanács által. 2__3

GézIiajózásiáSy hirdetvény*
Az első cs. kir. szabad, gőzhajó-társaság részvényeseinek folyó évi april 12én tartott 

közgyűlésében elhatároztatott, miként a’ lefolyt üzletév tiszta nyereményéből mindegyik 500 
pfrtos részvényre 23  pfrt fölüloszlalék üzeltetik, kivéve azon 9emissiót, melly az l846dik  
évi martius 20kai közgyűlési határozat folytán 1848iki martius lsőjétől fogva vesznek részt 
a’ társaság nyeresége vagy veszteségében.

E’ szerint a’ részvényes urak az l848ik i marliusra eső 
egy egész részvényre 35 frt 30 krt. 
egy fél részvényre 17 frt 45 krt.

azok pedig, kik már a’ szokott 5 száztóli fizetést 12 frt 30 krral megkapták, a’ hátralevő részt
egy egész részvényre 23 irtot 
egy fél részvényre 11 frt 30 krt.

a’ kezöknél levő szelvények magokkali hozása mellett, Bécsben a’ középponti hivatalban, 
vagy az ügyvivőségeknélPesten, Pozsonyban vagy Linczben méltóztassanak fölvenni. 2— 3

T r a t t  ner és Káro ly iná l
megjelentek, ’s az országban minden könyvárus és könyvkötőknél kaphatók:

A z  1848M  o rszá g  g yű lé sen  alkot
T A r v é n y c z í h k e l y e b .

Egy függelékkel. —  Áruk kötve 30 kr. 3 — 3

Hirdetvény.
Sz. kir. Pestváros hatósága részéről a’f. hó llkén kelt tanácsi hirdetvény viszszavoná- 

sával miniszteri k. rendelet következtében közzé tétetik: hogy a’ Medárdnapi vásár minden in
nen támadható kereskedői bonyodalmak elhárításául ezidén az eddigi szokás szerint, és igy a- 
zon hétben, mellybe Medárd napja esik, az elővásár pedg azt megelőző hétben fogtartatni: jö
vendőre nézve a’magas minisztérium fogván intézkedni. Kelt P e s t e n ,  1848.évi április Í8án 
R o t t e n b i l l e r s.k. alpolgármester. Ka c s k  ovi  ts s. k. főjegyző. 3 —3

É R T E S Í T Ő .

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y  —  Nyomaitk T r a t t  n e r - K á r  o l y i  betűivel uri-utcza, 453. szám.
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Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a 
kesztó ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz

J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a  
alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedi‘

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

i i l l i i l l i l
péntekén, mindegyik minden Ízben egyegy ivén. Előfizethetni helyben a' szer- 

Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományok!a kiván-
k o d ó pedig 
minden királyi posta-hivatalnál.

en és rogtünösen intézkedjék, mert nem sokára az lehet irírvaFOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Aggodalom a’ nemzetiség 
érdekében. Miniszteri rendeletek. Vélemény a’ temesmegyei tisztujitas 
’s  a’ győri népizgatás kérdésében. Erdélyi testvérink közöltünk. Je
lentések különféle tárgyakban. Az érd. unió. Országgyűlési pótlék köz
lés.) —

K ü l f ö l d ,  (Franczia, Német, Olasz, és Törökország.)
Ér te s i tő.

MAGYARORSZÁG és EHDELY.
Pest april 25kén.

A g g o d a l o m .  A’ népjog annyi százados elnyomá
sát, ’s küzdő csaták után felségi székében ülte meg ragyogó 
triumphoszát. — A’ kábító nimbusz,mi az uralkodó nemesség 
gazdag csarnokait körül sugározá , megtört, mint az arany 
napnak lángoló sugára a’ vastag ködmező nyirkos bástyá- 
zatán. —

Nem ismerünk többé oszlálykülönbsógeket. . .  minden
ütt ember áll ember mellett; ’s egyenlő jogok éskötelessé- 
geknek polgári kapcsával van egybeforrasztva nemes és nem 
nemes milliók családja —

Üdvözlöm szívből a’ jogegyenlőség iljudad korszakát 
: . .  üdvözölöm sokszor a’ nemzetszabadság fényes győzelmét. 
De százszorosán üdvözöleném akkor, ha rossz sejtelmimet 
eltudnám oszlatni, mellyek honfiúi keblem legbensőbb szen
télyét bántják a’ bal jövő lázas rémképével.

Félek, hogy legkitűnőbbstátusférüainkpolitikai hite, 
a’ csalóka élet nehéz napjaiban irtózatosan fog megczáfollat- 
ni, és eljutunk oda —  mentsen isten tőle —  mikép a’ szabad
ság, minek malasztival egyiránt megáldók minden népeinket, 
nyelv, vallás, és osztályzat különbség nélkül, véres fegyver 
leend, mit a’ rut álnokság, és háládatlanság szivünk vérével 
fog, bé — ’s megfertőztetni.. .

Első publicistáink eddigelé országunkra nézve azon 
politikai tant hirdeték, miszerint ha a’ hon minden elemű né- 
piségének a’ közös szabadság megadatik, akkor minden el
lenszenv, mi eddig pánszláv —  vagy illyrismusi demonstrá- 
tiókban nemzetiségünk ellen ollykor fölmerült— önként meg
szűnik, és hogy a’ közös szabadság lesz azon politikai olvasz
tó erő, mi minden élő, és keletkezhető idegenkedést fel fog 
oszlatni. . . .

A’ tekintélyt méltán megérdemlő szív, —  ’s lélekben 
legjelesebb honfiaink ezen politikai tana ellen mindeddig nem 
emelék szót,mert igém, igen természetes,lett volna —  és tán 
most is leend —  a’ pusztában kiáltó szava. De ezen tanra néz
ve soha sem osztám honi notabilitásaink politikai hitét, ha
nem hittem azt: hogy mig azon egy eleműállodalomban a’hir- 
detett ige lehet szentirás: addig az nálunk bábelkörülménye- 
ink közt valóságos veszedelem... miszerint tehát nálunk a’kö
zösszabadság fegyver leszen,melly nagylelkűségünket először 
fogja sújtani. . . .

Lelkem egyetlen kívánsága volt, hogy bitemben csalat
kozzam, mert minő aljas bűn lenne vélekedésünknek bizonyos 
sikert arrogálni azért, hogy megérjük a’ nemzet veszedel
mét ? ! . . .  Azonban az eddig fölmerült események, úgy lát
szik—  igazolják azt, hogy én szerencsétlen hitemben nem 
csalódtam........Elsorolom a’ lényeket :

1) Liptómegyében tót gyűlés tartatik___és akkor,mi
dőn még a’ terheitől nemeslelküleg felszabadított népnek 
szenvedő arczairól a’ hálakönyük föl sem száradhattak.. . .  
a’ magyar nemzetiségnek irtó háború Lizentelik ’s a’ tót nyelv 
országszertei diplomatikaisága igénybe vétetik’stb.

2) Horvátország, midőn a’ magyar alkolvány védelme 
alatt velünk közös szabadságot nyer, miért még bálát sem 
adhatott a’ gondviselésnek,—  és midőn anyai nyelvük hasz
nálata részükre minden beligazgatási ügyekre a’ magyar or
szággyűlés által kimondva biztosiltatik,— tőlünk szakadni a- 
kar, ’s uniálni Szerbhonnal.

3 ) Ugyan akkor Pozsega, Verőcze, Szerémben,a’Bán- 
ság, és Bácskában a’ horvát-szerb unióra alávaló izgatások 
történnek.

4) St ur  Lajos tót újságában, a’ tót nyelvre nézve ha
talmas jogelvek hirdettetnek, és a’ tót nyelv törvényhatósági 
nyelvűi igényeltetik...

5) A’ magyar katonai végvidék szerb despolaért megy 
folyamodni küldöttség által Bécsbe.

6) Hir szerint, bizonyos g. n. e. vallása székes tem
plomban—  adja isten hazudjék a’ hir — a’ szószékről arra 
hivatik föl a’ nép, hogy

a) a’ magyar minisztérium felsőségét el ne ismer
je . . .

b) hogy a’ magyar nyelvet ne tanulja.

c) hogy a’ magyar nemzeti helyett, szerb órsereget ál
lítson . . .

Ezen lények úgy hiszem elegendő bizonyítékok arra —  
hogy stalusférüaink fenhirdetett politikai tanukra nézve nálunk 
fölötte csalatkoztak...

Nyitvák előttünk a’ történetek lapjai... én azokra tá
maszkodom, nem státustani elm életekre... és támaszkodom 
az emberi’sa ’nemzeti természetnek rendes állapotban lénye
gileg soha nem változó ugyanazonságára, mit noha szabá
lyok közé szorítani nem lehet, és elvekre nem kap fázható; 
de hajlamai, vágyai, igényeinek titok kulcsát jelen és jövőre 
mindig föltalálhatjuk a’ múllak nyilatkozásiban vagy egész 
teljességben, vágy a’ korhoz alkalmazott módosításában az i- 
gények külsősége, —  és lényegének —  így a’magyar nem
zet, melly Péter királyt dethronisálta, a’ zsarnok Aba Samut 
m egölte,’s Ilik Endre arany bulláját kieszközölte, Zsigmond 
királyt bebörtönözte . . .  a’ Bocskay —  Bétblen, Tököly —• 
Rákóczy-féle hadakat viselte. . .  lényegileg nem különbözik 
az 18 4 8 i k i magyarnemzettől, melly a’ felelős magyar kor
mányt kivitta-----Mindezen cselekedetek fő rugója a’ szabad
ság osztatlan szeretete volt csak. . . .

A’ történet nem ollyan mint Lavaler phyisiognoraiai—  
’s nem ollyan mint Gall koponya t ana . .. mind ez csak a’
lehetőség valószínűségét bírja alapul........ de a’ történet
egy óriási tűkör, mellyben a’ jelenkor a’ mull életképeit tel
jesen megláthatja, és tanúságul azokból némi eltérő másod
rendű árnyéklatok mellőzésével alakíthat jellemeket a’ jelen 
és alkothat a’jövendő számára.

Mondjon bármit a’ státuspolitikai tudomány, elmélete 
heterogen elemű társulatban nem lehet szentirás, és nem lehet 
főleg akkor, ha ignorálva a’ fölserkent nemzetiségi intentió—
kát, ezeknek lehető küzdelmeit a’ számításból kifelejti___Az
illyen státustan nem egyéb mint hypothesis, mikép az orvo
si tudomány, akkor csalja meg apostolát, midőn életét tévé föl 
a’ jó, vagy bal siker bizonytalanságára.

’S ezért a’ hisztéria azon egyetlen kútfő,mellynek mély
ségéből menthetjük egyedül rendes körülmények közt a’ bi
zonyosság tanúságát. . .  és innen mondom azt: mikép a’ nép
természet önmagához lényegében Örökké hű marad,ugyanaz, 
és egy mindörökké . . . ’s a’ látszatosdifferentiák csak árnyék 
képek, mik fölületesen a’ lényeget elborítják, pedig az módo
sítóit alakban a’ lényeg teljességében fen vagyon.

Én nem akarok fölhini semmi nemzetiséget mérkőző 
tu sá ra ... ’s nemvagyok a’ szabadság és jogegyenlőség irigy 
e llensége... mert az elvet senki nálam inkább nem dicsőíti 
—  de ragyogó elvekkora győzedelmének dicsőségéért,meg
vallom nem szeretném életföltételünk — nemzetiségünket ve
szedelmes experimentátiók hinárába sülyeszteni, mert én is 
azt mondom S z é c h e n y i  István gr. közlekedési miniszter 
úrral, hogy M agyarország k ife jtése  n é lkü l felelős m i
nisztérium  nem  kell, de a lko ttá iig  sem  kell, de szabad
ság sem kell; m e r t egy ku lcsnak fo rd u ltá va l szabad  
lehet ism ét a nem zet, de ha nem zetiségéből kivetkeztette  
m agát, roszabbei sorsa, m in t d  halál\ m ert az egyene
sen annihilátió.

Ismerjük a’ szellemet, melly Horvátország,’s a’ végvi
dék, ’s a’ Bánság nem magyar elemű népeit jellemzi. . .  a’ 
jelen napi igények, ellenszenves nyilatkozások logicai foly
tatásai az 1790iki ’s más régibb, és újabb kori demonstráti- 
óknak... Ismerjük az I790iki temesvári g. n. e. vallásuegy- 
házi gyűlés nyilatkozó elemeit. . .  Fülemben hangzanak a’ 
gunyigék, mellyek ottan ellenünk annyi kihívó szemtelenség
gel elmondattak . . .  Ismerem a’separatismusi szellemet, a’ki- 
kebiesitési —  igényeket, melly a’ Bánság, és Bácskára terje- 
dett. —  Emlékszem arra, miként kivántatott külön despota? 
. . .  olvastam a’ 40 ,000  fegyveres emberről, melly a’ budai 
magyar országgyűlés ellen nekünk nem igen kedvező szolgá
latot fogott volna ten n i... tudok mindent—  és az újabb 
jelenségekből ítélve tudom azt, hogy ezen szellem maiglan 
sem veszett ki. Sőt fokozatos progressióbanterjedt mindig és 
növekedelt.Ki megolvassa Corvin Mátyás királyságának hisz- 
toriáját, rá  akadhat ottan Kinizsy nevére ’s lsó Leopold alatt 
föltalálhatja a’ Csernovics Arsen ippeki érsek nevét és onnan 
megismerkedhetika’ történetekkel. . .  mellyekből azon vég- 
tanuságot keilend nyernie, hogy mi magyarok délkeleti honi 
népeinktől ellenszenves demonstrátiókatnem érdemeltünk,de 
sőt inkább szeretetet és egyetértést___

Minő események fejlődhetnek ki illyen jelenetekből,meg- 
határozni csak isten tudja. Itt mostan többet nem szolok, ne
hogy izgatni látszassam, de arra lolhivom kormányunk éles 
ügyeimét, miszerint ezen dolgok orvoslatára nézve czélszerü-

a levegőben: m á r  k é s ő !  ’s akkor a ’ szabadsággal majd 
úgy járunk, mint Zvatopluk a’ fejér lóval. E g r y Sándor.

M i n i s z t e r i  r e n d e 1 e t e k.
III. A ministeri országos ideiglenes bizottvány f.hó 20án 

munkálkodását befejezvén, a’ közrend és csend fentartása a* 1 2 3 4 5 6 
belügyminister teendői közé tartozik, minek folytában ennek 
részéről körlevél bocsáttatott az ország valamennyi törvény- 
hatóságihoz, hogy tudósításaikat öt naponkint, va.^yrend
kívüli esetekben tüstént, egyenesen hozzá intézzék. A’ sorka
tonaság kívánt visszajöveteíéig, a’ rendnek támaszát a’ nem
zetőrségben és a’ népnek fölvi 1 ági tás áb an keressék.

IV. A’hozott törvények mikénti végrehajtására nézve hosz- 
szabb utasítás küldetett a’ megyei elnökökhöz, a választók 
névsorának mintájával. A törvényhozás dicsősége nagy, uj- 
játeremté a’hazát vérnek ontása nélkül, a’ végrehajtóké még 
nagyobb leend, ha a’ hozott törvények veszélyes rázkodta- 
iás nélkül vitetnek át az életbe. — Előrebocsáttatván, hogy 
a’ kötelesség parancsol , a’ felelősség kötelez, a’ dicső- 
ség jutalmaz , kimondatott: hogy a’ végrehajtók eljárása 
a’ siker szerint fog megitéltetni, nem fog az kérdeztetni, ki 
mit tőn, hanem mi az eredvénye.

A városokhoz az 1848: XXIII—dik t. ez. értelmében tar
tandó tisztujitás iránt szinte utasítás küldetett. Éhez képest 
a’ városokban a’tisztujítás pár hét alatt országszerte megtör
ténhet k. Ez biztosítja a’ városok újjászületését, és biztosítja 
azt, hogy addig a’ rend a’ régibb visszaélések befolyásának 
emlékezete alatt sem fog a’ városokban megháborittatni.

V. A’ törvényeknek német, szerb, vagy rácz, horvát, oláh, 
és tót nyelvekre fordíttatásuk elrendeltetett. Olly férfiak vá
lasztattak munkára, a’ kik mind a’ két nyelvet tökéletesen 
értvén, ’s a’ törvénynek betűit is, szellemét is fölfogván, 
mindkét tekintet >en híven fogják a’ törvényeket átfordítani.

Egyszersmind többen, közöttök Táncsics is fölszólít— 
tatott oily népszerű munkácska készítésére, melly a’ tör
vények magyarázatát foglalván magában, azoknak hasz
nairól , eredvényeiről, értelméről a’ népet fölvilágosítsa. Ez 
minden illető nyelvekre lefordittatik, és országszerte ki fog 
osztatni.

YI. A’ statisztikai hivatal iránti terv elkészítésével a’ bel— 
ügyminister Fényes Eleket bízta meg, ki tervét már be 
is adta.

VII. A' hivatalos közlöny tervezetének megkészitéséreBajza 
Józsefet hívta föl, ’s ez ügy nehány nap alatt hihetőleg tisz
tába fog hozatni.

M i n i s z t e r e l n ö k i  h i v a t a l o s  k ö z l é s e k ,  és r e n 
d e l e t e k .

I.Számos pesti lakosok beadván egy kérelemlevelet,melly
ben kívánják, hogy a’ zsidók a’ nemzeti őrseregbe föl ne vé
tessenek , az eddig fölfegyverkezettektől pedig fegyvereik el
szedessenek, hogy továbbá az 1838-dik év óta Pesten a’ tör
vények kijátszásával megtelepedett zsidók kiparancsoltassanak, 
végre, hogy Klein Ármin az „Ungar“ szerkesztője botrányos 
kikeléseiért fenyittessék meg,

határoztatott:
Az elsőre nézve: Miután a’ minisieriumnak kötelessége 

a’ törvényeket végrehajtani, nem pedig megváltoztatni, az 
1848dik 22dik t. ez. 1-ső §-ának világos rendelete az lévén, 
hogy mindazon h o n l a k o s o k ,  kik bizonyos qualiűcatióval 
bírnak, a’ nemzeti őrseregbe beirandók, ’s fegyveres szolgá
latokat tenni tartoznak, s ezen kötelesség teljesítése iránt 
kivételeket semmi osztály, sem semmi vallás tekintetéből 
nem tett, a’ ministerium a’ törvény világos rendeletétől el 
nem térhet; tekintve azonban Budapestnek jelenleg fölizga- 
tolt állapotát, minden ingerültség eltávoztatására a’ minister- 
elnok, a’ zsidó község elöljáróinak saját kérelmére, a’ zsidó
kat ideiglenesen a' nemzetőrségi szolgálattól fölmenti, fón- 
maradván azoknak kötelessége, ha a’ közcsend és rend helyre
áll, a’ nemzetőrségi főhadikar bármikori fölhívására a törvény 
rendeletének eleget tenni.

Miután továbbá a’ nemzetőrségi fegyveres szolgálatra 
kötelezetteken kívül a’ fönérintett törvényezikk 3dik §-a sze
rint, az illető hatóság csak h o n p o l g á r o k a t  sorozhat be a’ 
nemzetőrségbe, mindazon zsidók, kik a’ 22. tezikk lső §ában 
körülirt qualificatióval nem bírnak, a’ nemzetőrségből a’ tör
vény által ki vannak zárva, ezeket tehát az illető törvényható
ságnem sorozhatja be a’ nemzetőrségbe.

A’ másodikra nézve: Miután az 183!,/4 o: tezikk a’ zsidók vá- 
rosokbani megtelepedésének módját elhatározta, mindazok, kik 
a’törvény értelmében telepedtek meg Budapesten, törvényes jo
gaiktól meg nem fosztathatnak; azokra nézve pedig, kik a’ tör
vény rendeletének megszeg ésével telepedtek volna le, a’ bel
ügyminiszter az illető hatóságoknak kiadta a’ rendeletet, hogy 
e’részben, a’ kellő vizsgálat elbocsátásával, a’ törvény szigo
rú megtartását eszközöljék.

A’ harmadikra nézve: A’ mennyiben Klein Ármin sajtó ut
ján olly vétséget követett volna el, mellynek folytában a’ köz
vádló megtorló keresetet indíthat, annyiban az illető hatóság kö
telessége a’közvádlót oda utasítani, hogy a’ keresetet indítsa 
meg; mennyiben pedig a’ fennevezett szerkesztő magányszemé
lyeket sértett volna meg olly módon, nWly a’ sajtótörvények sú
lya alá esik, annyiban a’ sértett félnek szabadságában áll, a’ vét
séget a’törvényes bíróság elébe vihetni.

Kelt a’miniszteri tanácsnak az 1848ik évi april 22én Pes-



ten tartott üléséből. Az öszszes minisztérium meghagyásából. —
Gr. B a t t h á n y  Lajos, m. e.

II. R o t t e n b i l l  e r Li p  ót  n e m z e t ő r s é g i  f ő p a r a n c s 
n o k  ú r h o z .

A’ miniszteri tanácsnak a’ zsidók nemzetőrségi szolgálata 
tárgyában f. hó 22kén hozott határozata következtében ezennel 
meghagyom önnek, hogy a’helybeli zsidóságtól a’ fegyvereket 
azonnal szedesse be, és ezeket további rendeletem vételéig biz
tos őrizet alatt tartassa. Pest, april 25én 1843.

Gr. Ba t t h y á n y  Lajos, m. e.
DL A’ m a g y a r  k o r o n a  a l a t t i  k ir. v á r o s o k h o z  é s  

s z a b a d  k ö z s é g e k h e z .
A’ nemzeti őrseregnek haladéktalanul rendezésére nevez

tessék ki minden városrészben egyegy választvány, melly az el
ső, 3 ,4  és 5. §aszerint a’ nemzeti őrseregről szóló törvénynek, 
a’nemzeti őrsereg öszszeirását eszközölje, különös tekintetbe 
véve: állandó lakhelyét és qualificátióját, de főleg teljes szigor
ral figyeljen a’ 3dik §. értelme szerint az önkéntesekre, annak 
qualiflcatióját is megvizsgálva, ki már fegyver alatt létez.

A’nemzeti őrseregi Öszszeirás egyformasága végett rende
lem, hogy az ide mellékelt .1- alatti minta szerint eszközöltessék, 
hozzátéve, hogy a’ nemzeti őrseregben edd g viselt tisztsége az 
egyedekneka’ törvény értelmében értetődvén, csak bezárólag 
századosig jegyeztethetik be; a’ kik pedig ugyanazon egy hajban 
laknak, folyó szám szerint egymásután Írassanak Öszsze, es a 
mint a’ házak sora száma következik, történjék az öszszeirás is.

A’ törvény első §ban elrendelt kötelezMtség alul csak az 
van kivéve, ki hibás testalkotásánál fogva arra képtelen; mue- 
nézve az öszszeirási jegyzéknek—tehetetlen — rovatában toglal- 
takról az aláíró tisztviselőt szigorúan teszem felelőssé. — Kelt 
Pesten, april 21én 1848. G r.B atthyányL ajos, m- e.

.1 Melléklet a’ 13. számú miniszterelnöki rendelethez.
Öszszeirása a .........városi nemzeti őrseregnek.
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Gida
IV. Nem csekély megütközéssel velte a’ magyar miniszté

rium azon értesítést: hogy a’ bécsi főhadi kormány ’s illetőleg a 
bécsi hadügyminiszter a’magyarországi és kapcsolt részekbeli 
katonai parancsnokságokkal még mindig rendelkezik. Miután 
tehát a’ közelebbi országgyűlésen alkotott törvényczikkek értel
mében, Magyarországon és a’ kapcsolt részekben a végrehajtó 
hatalom ’s általában minden rendelkezés kizárólag a’ magyar mi
nisztérium által gyakoroltathatik,—e’ részben pedig, miként ta
pasztalható, a’ bécsi hadügyi minisztérium részéről mindeddig 
semmi kellő utasítás ki nem bocsáttatott, a’ magyar ministerium 
a’ magyarországi és kapcsolt részekbeli minden hadi főparancs
nokságoknak, már folyó hó 16án tudtára adta: miszerint az em
lített törvény értelmében, parancsaikat kizárólag ezen miniszté
riumtól veendik, ’s minden engedetlenség a’ törvény elleni el
lenszegülésnek fog tekintetni;ugyanazon főparancsnokságoknak 
egyszersmind az is meghagyatván: hogy a' kezelésük alatt lé
tező fegyvertárakről’s hadi készületekről, ide, a’ minisztérium
hoz, haladék nélkül, részletes tudósítást adjanak;—a’ temesi fő
parancsnokság üamiamchot a’ Rukavina ezredtől, Olaszország
ból tüstént viszszahivassa, — a’budai végre, a’keze alatt levő 
fegyvertárak’s hadi szerek megvizsgálására kiküldött biztosság 
eljárása tekintetében megkivántató rendelkezést azonnal meg
tegye. —

Mindezekről a’ külügyi miniszter a’ végett tudósiitatott: 
hogy a’ bécsi haditanácsnak ’s illetőleg hadmíniszteriumnak tud
tára adja, és jelentse ki Bécsben; rnikép a’ magyar m.niszterium 
legjobb akarat mellett sem hátráltathatja, hogy a’ közvélemény 
külsőleg is ki ne törjön, ha az Olaszországban levő sereg visz- 
szajötte még soká elmarad. Sürgesse tehát az ügy kiegyenlítést. 
Végre sürgesse a’törvényeknek minélhamarábbi leküldését.

V. Mészáros Lázárhoz, a’ miniszteri tanács határozatából, 
a’ miniszterelnök által, folyó hó 16kán sebes futár küldetett, a’ 
végett: hogy miután a’ király ő felsége a’ közelebbi ország
gyűlésből fölterjesztett kívánat következtében Magyarország 
független minisztériumát törvény által is szentesítette , ’s en
nek folytéban őt magyar hadügyi miniszterré kinevezte, — e’ 
részbeni végelhatározatát haladék nélkül jelentse ki.

VI. Herczeg EszterházyPál külügyi miniszle t a’ murszle- 
rium felszólította: miszerint a’ gallicziaiak kérelemlevelét Pécs
ben a’ magyar minisztérium nevében is pártolja, ’s igyekezzék 
annyit kieszközölni számukra, mennyi a’ cseheknek máris mega
datott; m.nd azért, mert a’ monárchiának egysége a’ sanclió 
pragmatiea által velünk öszszekapcsolt tartományokban olly 
viszonyokat kíván, mellyek a’ mieinkhez hasonlítanak,— mind 
azért is,mert a1 lengyel jobbágyok nagy része ugyanazon műfaj
hoz tartozván, melly hazánk felvidékének egy részét lakja, ha
zánkban is könynyen elterjedhetnének azon mozgalmak, mellyek 
a’ kérelem megtagadása esetében Gallicziában valószínűleg ke- 
letkezendenek.

VII. A’ nemzetőrsereg mielőbbi kellő felfegyverzése tekin
tetéből a’miniszterelnök 5000 darab fegyver elkészíttetése iránt 
szerződést kötött,—a’ további szükségletet pedig a’ budai főha
di kormányszék kezelése alatt létező fegyverekből vala ideigle
nesen pótolandó, ml végre az ottani fegyvertár megvizsgálásá
ra, a’ ininiszter-tánácsilag kirendelt küldöttségét, f. hó 18kai 
délelőtti 10 órára már utasította is, ha azon kellemetlen körül
mény nem jő közbe, hogy a’ főhadi kormányzó azon tekintetből, 
mert a’ magyarországi katonaságnak a’ minisztérium iránti ál
lása tárgyában a’ bécsi haditanácstól, megfogiiatlankép még 
ekkorig sem érkezett semmi rendelele, a’küldöttség működésé
nek felfüggesztését addig, mig ő e’ részben Pécsből személye
sen vészén utasítást, nem kéri,’s reméllett hovahamarábbi visz- 
szajöttéig a’ miniszterelnök e’ kérelmet figyelemre méltatni nem
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kénytelenittetik. — , I
Vili. A’törvényeknek a’ király ő felsége által alairt hiteles 1 

példányait', hó 19dikén Bécsből megérkezvén,a’miniszteri ta- j 
nács határozatából, rögtön, magyar koriratu státus-pecsét met
szetett, ’s ennek egy éjjel elkészülte után, a’ törvényhatóságok- j 
hoz szétküldettek. — I

Azuj státus-pecséten,melly, mig díszesebb metszethetik, 
ideiglenes használatul szolgáland, a’ miniszteri tanács határo
zatából, miként hajdan, a’magyar czimert, a’ magyar koronához 
tartozó ’s tartozott országok és Erdély czimerei környezik,—kör- J 
iratul pedig ez áll: „V d ikF erd  i n á n  d Ma g y a r - ,  D a l má t ,  j 
H o r v á t-, T ó t-, H ali cs-, L o d o m é r-, R ám a-, Sz e r  b—, I 
Kun-  és Bő i g  ár  o r s z á g o k  k i r á l y a ,  E r d é l y  n a g y -  1 
fej  edel  m e ’stb.u

IX. Miután az ország több részeiből érkezett tudósitá- I 
sok szerint, a’ közcsend és rend fenyegetve van, a’ külügyi 
miniszter, a’ már elébb hozzáintézett felszólítás kapcsában, ! 
újólag értesittetett: miszerint a’ m niszterium a’ mostani kö- 
rülmények között mindazon magyar sorkatonaságnak, melly ! 
Gallicziában és Morvaországban szállásol, Magyarországba be
hozatalát elkerülhetleniil szükségesnek látja, különben minden 
innen eredhető felelősséget magából ; lhárit, ’s egyenesen azok
ra veti, kik ez* n igazságos követelésének eleget nem tesznek.

M i n i s z t e r e l n ö k i  h i v a t a l o s  k ö z l é s .  j
A’ magyar minisztérium ismervén az összes monarchiá- , 

nak jelenlegi kényes állapotát, a’ külföldön levő katonaság 
viszonyai iránt, mennyire csak lehet, a’ fönnálló körülmények ; 
kíméletével járt el mindaddig, mig a’ közbátorságot ’s törvé- ' 
nyes r. nde.t más utón is föntarthatni gondolta. Miután azon
ban az ország különféle vidékeiről mponként aggasztóbb kö
rülmények jelentetnek be, 's például Vasvármegyében a’ zsi
dók elleni ellenszenv már is dulás^kra adott alkalmat; Szat- 
márvármegyéb m, a’ több évek előtt befejezett összesítések kö
vetkeztében, a’ kisebb birtokosak a’ nagyobb birtokosak ellen 
föltámadtak; Békésben a’ volt jobbágyok a’ legelő-elkülönözés 
miatt, melly a’ lakosokat már hosszabb idő óla forrongásban 
tartotta, a’ tulajdon szentségét többé nem tisztelik; Közép- 
Szolnokban egy eskiiot a’ föllázadt parasztok dühének áldoza
tul esett; Selmeczen a’ tót nemzetiségi mozgalmak már azért 
is veszélyesek, mert egy, könnyen félhető kitörés , habár rö
vid idő alatt elnyomathatik is, a’ kincstári bányákban évtize
dek alatt helyre nem pótolható károkat okozhat; sőt Pozson- 
ban a’ zsidók üldöztetése már a’ katonaság alkalmazását is 
szükségessé tévé; — a’ministerium többé nem hallgatóit; nem 
engedhet1, hogy az ország az anarchia és fejetlenség marta
lékává váljék. Az egész országban tanyázó katonaság alig me
gyen 18,000 emberre, ’s a’ ministerium érzi, hogy a’ közbá
torságot, mellyért a’ nemzetnek felelős, csak úgy tarthatja 
főn, ha a’ szükséges eszközökkel annak főn1 artására rendel
kezhetik. A’nemzeti őrseregnek csak legkisebb része láttatha
tott el fegyverrel ’s mig a’ megrendelt fegyver külföldről, 
Bécsből és a’ magyar fegyvertárakból ki nem kerül, addig a’ 
közcsend és rend megháboritása alig gátoltathatik meg, mint 
hogy a’magyar katonaság, mellynek legelső föladata Magyar- 
országban a’ személy- és vagyonbátorságotbiztositani,a’ mo- 
narchia egyéb részeiben van elhelyezve.

Az összes minisztérium tehát m.ndezen fontos és aggasz
tó körülmények tek ntetéből, hg Eszterházy Pál külügyi mi
nisztert april 24kén újólag és már harmadszor fölszólítja: 
miszerint az országnak e’részbeni igazságos követelését a’ bé
csi hadügyi minisztériumnál teljes erélyességgel ismételje, ’s 
figyelmeztesse a’most említett minisztériumot; hogy a’ mult or-, 
szággyülés, 3-ik törv.cukkén*k 8-ik szakasza értelmében, a 
magyar hadseregnek az ország határain kívüli alkalmazását 
ő fölségének elhatározására ugyan, de csak a’ királyi szemé
be körül levő felelős minister ellenjegyzése mellett bízza. És 
ha a’minisztériumnak ezen követelése jelenleg is elutasittatnék 
’s a’közbátoíság fönt irtására szükséges katonaság behozata
la tovább is gáloltatnék, a’ minisztérium olly lépések megté
telét lálja elkerülhetlennek, minőkre felelőségének érzete kény- 
teleniti. —

H i v a t a l o s  t u d ó s í t á s  a’ k ö z o k t a t á s i  és c u l -  
t us  mi n i s z  t er  t ő 1.

I. A’ cullus és közoktatási minisztériumnál öt osztály ál
líttatott föl; — jelesen: I) katholikus egyházi, 2) protes
táns és unitárius egyházi, 3) görög nem egyesült, óhitű 
egyházi, 4) közoktatási, 5) gazdasági és alapítványi osz
tályok. — Addig is , mig ezen osztályok teljesen betöltet- 
bein k , ezúttal állödalmi altitkárrá S z á s z  K á r o l y ;  
osztály főnökökké: A t h a n a c z  k o vies Piáló, Kor i zmi cs  
Antal, L ó n y a y  Gábor, Nyéky Mihály; tanácsnokokká: 
F á b r í c z y  Sámuel, P a p Endre, Szőnyi  Pál, ő fonsé- 
gének, a’ kirá'yí helytartónak, megerősítése mellett, kine
veztetnek. Budapest, april 24én 1848.

II. Engedvén azon számos fölterjesztéseknek és kérvények
nek, mellyek a’ tanintézetek igazgatóságai ’s tanuló—ifjúságtól 
közelebbről hozzám jutottak, hogy mind a’ szülék , a’ hazának 
mostani idejében, megnyugtassanak, mind a’ tanítók a’ jö
vendő tanrendszer előkészítésében, a’ mennyiben fölfognak 
szólitlatni, közremunkálhassanak , rendeltetik : a’ gymnasiu- 
mok , lycaeumok , akadémiák, collegiumok és egyetem igaz
gatóságai , mihelyt a’ tanárok bevégzik tanítványaikat, a’ ta
nuló ifjúságot, az iskolai év vége előtt is, bocsássák el. Ezen 
rendelet szolgáljon ösztönül a’ tanároknak tanítványaik minól- 
előbbi bevégzésére ’s a’tanuló ifjúságnak a’ szorgalmalosságra.

Budapest, april 24én 1848.
III. A’tanintézetekben szokásban volt számszerinti osztá

lyozás mind a’ tanítókra, kik azt a’ legjobb akarat mellett 
is már a’ dolog természeténél fogva, igazságosan majd so
ha nem eszközölhetik, ’s ekép magokat a’ visszaélés ese
tein kívül is , a’ kedvezés gyanújától meg nem menthetik, 
mind a’ tanulókra nézve, kik az által, a’ tapasztalás szerint , 
nernesb vetélkedés helyett ellenszenvekre gyujlatnak , káro
san hatván, ’s ezen egész szokás általában sem a’ tudomány
nak nagyobb virágzására, sem az életnek megtermékenyítésé
re nem szolgálván, addig is, mig a’ tanrendszerben és is

kolai fegyelemben szükséges és az élettel összehangzó vál
tozások megtörténhetnének, rendeltetik: a’ tanulóknak szám- 
szerinti osztályozása minden tanintézetekben végkép meg
szüntessék. Budapest, april 24. 1848.

IV B e ö t h y  Zsigmond fogalmazóvá kineveztetett.
Budapest, april 24. 1848.

B. E ö t v ö s  J ó z s e f .
Közoktatási és cultusminiszter.

R e n d e l e t .  A’ belügyminister előterjesztéséhez képest 
rendelem a mint következik : 1) Főispánul: Baranyában, gróf 
Batthyány Kázmér, Zemplénben, gr. Andrássy Gyula, Tolnában, 
Stankovánszky Imre, Szabolcsban, Palay József, Csorigrádban, 
Kárász Benjamin, Nyitrában, gr. Zay Károly, ezennel kinevezte- 
tik. 2) Jelen rendelet végrehajtásával a’ belügyminiszter bizatik 
meg.Kelt Budapest april 22. 1848. Is tv á n , nádor ’s királyi 
helytartó. Belügyminister S z e me r e  Bertalan.

H i v a t a l o s  é r t e s í t é s  a’ k e r e s k e d é s i  mi n i s z 
t é r i u mt ó l .  A’ földművelés, ipar és kereskedés minisztere 
Budán az előbbi kincstári épületben hivatalos személyzeté
vel együtt bureauit elfoglalván, minden, azé’ minisztériumot il
lető folyamodványok, okiratok’s egyéb hivatalos tárgyak szo
kott-délelőtti hivatalos órákban a’nevezett helyre intézendők. — 
Kelt Pesten, 1848ik évi aprilhó 27én.

P é n z ü g y m i n i s z t e r i  h a t á r o z a t .  A’ pénzügyi 
minisztérium a’ körébe tartozó valamennyi ügyekre nézve 
működését f. évi május első napjától fogva kezdendi meg.

Ezekhez tartoznak:
1. A’ sóügynek minden ágai.
2. A’ harminczadi és postai tiszta jövedelmeknek keze

lése, ezek bevétele és kiadása és ebbe vágó pénztári minden
, intézkedések.

3. A’ fekvő javak igazgatása, de értvén a’ kamarai, ko
ronái ’s fiscalilási jószágokat és kir. üscusi szállományokat,a-

, zon megjegyzéssel, hogy a’ vallás, tudomány, ’s közalapit—
‘ ványi javak kezelése a’ nevelésügyminiszlerhez tartozik.

4. A’ megürült papi jószágok.
i 5. A’bányászatnak minden ágazatai.

6. Minden közadóbeli’s országos pénztári tárgyak. 
í Miről az ország valamennyi törvényhatóságai és köz

hivatalai magok alkalmazásuk végett olly utasítással értesít— 
tetni határoztattak: hogy ezentúl a’ pénzügyi minisztériumot 
illető valamennyi benyujtványokat ugyanahoz intézzék aké- 
pen, hogy olly tárgyak iránt, mellyek természetök szerint a’ 
pénzügyminiszter ur személyéhez irányozandók— egyenesen 

| ezen fölirás alatt Pestre—  mellyek ellenben a’ pénzügyi mi
nisztérium teendőihez általában tartóznak, ezen czíra alatt: a’

| „ p é n z ü g y i  m i n i s z t é r i u m  hoz“ Budára küldessenek fel.
-----------------------  (P. H.)

P e s t ,  april 27kén.
A’ keddi gőzősön tudósítások érkezének Győrből meg-

■ rázókés elszomorítók.
Győrött a’ fölizgatott nép elkeseredett lázadásban 

tört ki. Vallási fanatismus volt az ösztön, melly a’tömeget láng
ra lobbantá. A’ győri ellenzék derék bajnokait, kik az elnyo
mott napok kétes kimenetelű küzdelmiben mindig az előcsa- 
tázók közt viaskodlanak elszántan,öntagadólag,kik napi imád
ságaik főczikkébe a’ népélet önálló érdekeit igtaták, kikmin- 

! denek fölött igazságot akartak minden ember irányában e- 
gyenlőt:— ma, az igazságért harezoló forradalom napjaiban 
halálra kerestetnek.

I Honnét és miért van ez ?
j Főpapságunk a’ tizedrőli lemondás ’s az úrbéri tarto- 
I zások elvesztése következtében gazdatiszteik számát felező-, 
i ’s elbocsájtá. A’ személyzetnek melly a’ mezei gazdaság ke- 
1 zeléséhez megkivántatott, nagy részét elereszlék.

E’ tömeg szomorú sorsra a’kenyértelenség sorsára ju - 
i tolt. Pedig ők többnyire családos emberqjj, a’ hazát föltétlenül 

szerető intelligens osztály.
Könyörögni mentek a’ püspökök és káptalanok, apátok 

| és prépostokhoz ama mindennapi kenyérfalatért,mellyért ha- 
I bár a’ mi a t y á n  k b a n  napjában többször ésájtatosanimád- 
; koztanak, ma az 1848dik esztendőben mégis elvesztették.

És a’ családapák könnyes kérelmeire miként válaszol- 
| tak a’ főpapok ?

Azt válaszolák: mi nem vagyunk okai. Mi tőlünk élvévé a’ 
többség. Menjetek Budára K o s s u t h  hoz, ő vette el.

Természetes! hogy Kossuthnak mint népembernek, ’s 
még inkább mint miniszternek szüksége van bizalomra, a’ 
hatalmasabbaknak is gyámolitására. A’ clerusperczigse kés— 
kedik azzal szolgálni, hozzá utasítván, ’s ellene lovalván ke-

■ nyértelen gazdatiszteit.
Itt azonban a’ tragoediának még nincs vége.
A1 byerarchia első és legtanuUabb szerep viselője voft az 

| intrigans politikának. A’ mysteriumok nyitó kulcsát már hiva
tásuknál fogva is öröklik ’s ennek segítségével könnyű átlát—

* niok, mikép a’ széles határu papi jószágok slálusjavakká téte
léhez csak egy lépés hijányzik, ’s az évi jövedelmi százezrek 
az országos pénztárba folyandnak,

E’lépésf.é.augusztus v.september hóban történend meg.
A’ nép kimondandja a’ hoszszas perre ítéletét,’s az egy

házijavak átadatnak valódi törvényes lulajdonosuknak,a’nem- 
z e t n e k.
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Ezt meg kellene előzni. De mikép?
Néhány elvetemült nem rettegett az isten igéje hirde

tésére szentelt szószékről lázitó fölhívásokat intézni a’néphez, 
hogy ez a’megtámadolt katholika vallás szentségét a’más val
lásfelekezetek ellenében védné. „Templomaink forognak 
vészben ’s szent ereklyéink illettéinek szenteletlen kezekkel.4:

így a’ tömeg, melly ma már nagy részint választó is, 
majd meg fog oszolni, ’s a’ kibontakozás nehezebb lesz, el
l e n b e n  könnyebb a’ zavarbaníhalászat.

Másrészről pedig azok, kik adományozó oklevelek nyo
mán tulajdonosi a’ papi jószágoknak, sietnek a’ kezelésük a- 
latt levő javakat 3 0 — 40 esztendőre haszonbérbe adni,’s rá- 
jok elevejó somma pénzt fölszedni.

Boldoguljon aztán a’ minisztérium, a’ hogy tud. Ez nem 
leend az ő gondjuk.

Nó jó, mivel ez nem önök gondja, tehát gondjává tévé 
magának a’ sajtó minden illyes merényletről mindenkit eleve 
figyelmeztetni.

Megváltjuk,a’ sötét múltnak történetei nyomán sok min
denre képesnek tartóka’ clérust, a’ h a z a á r u l á s t  sem 
véve ki.Ne ijedjenek meg önöké’ szótól, mert van finom ha
zaárulás is, melly politikai pártszin alallszabadon űzetett, és 
Űzetik.

E’pártban a’papok sokszor és nevezetesen szerepeltek.
De azt nem tehetők fel róluk, hogy —  mint felvilágo

sodott emberek, harczot üzenjenek a’ kor szellemének, a’ ci- 
vilisátiónak, az igazságnak,tehát magának az i s t e n n e k .  —  
És pedig, hogye’ harczot a’ vallási tanok fegyvereivel idéz
zék elé.—

Urak ! jól fontolják meg önök a’ kor mostani esemé
nyeit, keressék okait, bonczolják azokat, de híven, elfogulat
lanul;^ hidjék meg, gyakran fognak azok lytaniájában a’ hye- 
rarchia bűneivel találkozni, mellyeka’világforradalom elői
dézésének nem kis tényezői voltak.

’S midőn a’ felfodözést megtevők, kérdjék keblök iste
nétől, képesek lennének é haza nélkül élni? Mi nem hihetünk 
magyart annyira elvetemülhetni, hogy édes hazája szomorú 
romjain is elyseumot építhetne magának.

’S ha önök akarnak e’ hazában tovább is mint annak 
po lg árb a’ szabadság és függetlenség édes élveiben osztozni, 
akkor hagyjanak békét a’ tömegnek, ’s ne izgassák azt vallá
si fanatismus, és türelmetlenségre; mellynek kezdetét ugyan 
látjuk, ’s folytatásán jajgathatunk, de végét csak a’ nemze
tek és népek sorsát intéző isten láthatja be.

A’ világon négy hatalmas család van.A’világ alatt egész 
bátorsággal csak Európát értjük.E’ négy család ágai ámbár 
elszakadvák, ’s néha czivakodók is egymás közt, de kenyértö
réskor egyek azok, és egymásért, egymás mellett harczolók.

Mindegyik család fiainak száma több millióra rúg.
Mi egyikhez sem tartozunk.Nem vagyunk se frankok, se 

németek, sem olaszok, sem tótok.
Ezekhez arányitvaigen kevesen vagyunk, alig hat mil

lió. Rokonunk a’ széles világon nincs; jó szomszédokkal is 
csak addig bírhatunk, mig vagy várnak valamit tőlünk, vagy 
félnek velünk öszszekapni.

Kell tehát, hogy saját ország-küszöbinken belől egyet- 
értsünk, egymást a’ szükségessé vált reform nagyszerű te
endőiben ne háborgassuk.

Kell hogy testvérek legyünk, hogy önkeblünkből merít
hessük az erőt. Mert ezen kivül számunkra a’ nap alatt egyéb 
támasz nincs.

És a’ papság, a’ vallási testvériség —  és szeretetnek 
hirdetői annyira balul fogjákfel e’körülményt,hogy most,mi
dőn minden ember kedélye hasonlít a’ puskaporhoz, [midőn 
nem is kell szikra, csak annak melege,’s már lobbanásban az 
egész alkotvány —  még türelmetlenségi izgatásokat tenni 
merészkednek.

Erős a’ hit lelkűnkben, hogy a’ magyar derűs többsé- 
gerosszalni fogja sorsosinak e’ lépését,’s hogy az elbollot- 
tak bünbánattal térnek viszsza amaz akolba, hol egy eltévedt— 
nek megtérésén nagyobb az öröm, mint kilenczven-kilencz 
jóén. —

Figyelmeztetésünk őszinte volt. Engedelmet kérünk.
P e s t , april 28án.

Beh sok csudabogara van istennek a’ földszinén; hát 
még a’ föld alatti rejtekekben! És e’ csudabogarak, mint kike
lettel a’szemétféreg, jelen mozgalmas időkben elő-elődugják 
fejeiket,mellyeken szarvak mutatkoznak törékeny agyagból, 
és fülek emelkednek iszonyatos foszlányokból, vészjóslólag 
hajladozván idestova, öklelődzni készen a’ nevető világ dan- 
dárai ellen!

Huh! millyrémesaz oroszlán bőrből kierőtetett orditás! 
milly félemlitő ama csudálatos maszk, melly a’ vészjósló han
goknak birtokosául jelenti be magát!

Mint remeghet azon nyúl,mellynek életére hét lándzsa
tör mesés iszonyatosságának az ő merészségével!

E’ szörnyűséges mese ismételtetett nem régiben ős Bu
da várának az ő tövében!

Ki hitte volna, hogy Buda bérczei alatt illy dúló ferg e-

teg forr, ki azt, hogy olly hatalmasan megrendül a’ föld,melly 
ez irtózatos elemeket földajkálá,pedig hoszodalmasan a’ férfi 
korig?! —

Borulj el ég,mert viharedzett szomszédod, az ős Gellért 
hegy fenekestül fölforgattatik, sivár homokrónasággá fogván 
lapittatni a’ szószátyárok dühöngéseinek általa!

Úgy hallók,hitelességét kétségbe nem vonjuk, az öreg 
Budalakosinakegy része gyülésttartoita’lÖvészleremben;gyü- 
lést, melly vízözön előtti ritkaságánál fogva méltán őriztet
hetnék meg lekottázvaa’ muzeum szekrényeiben, bámulatá
ra az unokák unokáinak is.

Itt vettetett el a’ koczka egy ábrándjövő fölött, melly 
fajunknak pusztulásával iszonyúan létesülni fog, minden idét
len velő rostjai között.

Az említettem gyűlésben kemény néraetnyelven folyt, ’s 
pedig r e n d i t h e 11 e n (!) h a t á r z a t nyomán, a’ quasi 
tanácskozás. Bevallatott, hogy a’ szónokok buzgósága csak 
„császárimádásra fogékony a’sárga-feketeszin alatt.“ A’ma- 
gyarophagok dühe álmadozéknagyGermaniáról,mellynek ha
tárt nem vethet a’ világon semmi nemzetiség. A’ magyarok 
közül úgyis sokan értik Herman unokáinak nyelvét, követke
zőleg igen méltányos, hogy német birodalomhoz tartozzék a’ 
haza, mellyben lakniok szabad a’ bevándorlón sógor faj ke
gyelméből.

Kegyelméből? kérdené Debreczen, K ecskem ét’sat. —  
Úgy van, hát a ’ magyar olly átkozott rövidlátó, még azt sem 
foghatja meg, hogy a ’ pángerm ánok meg is hódíthatták volna 
őket, ha épen neki bátorodtak volna az illetők: tehát méltán 
kegyelemből b i r j  u k a ’ hazát, ’s f o g j u k b i r n i ,  ha m eg 
engedni méltóztatnék, ezután is, és pedig  g a z d a i  h a t a 
l o m m a l !

Szegény zugűrkászok, kik a’ német egyetemekből ki
csapva, itten a’ germanismus apostolai gyanánt huhogtok, 
elkéstetek nemes törekvéstökben: Ah! mi szánakozunk sorso
tokon, méltányoljuk fájdalmaitokat,midőn mindennapi kenye
re ik e t  féltitek.

Ám állítsátok megkorgó gyomrotok erejével az árt,melly 
fejetök fölött öszszecsapand. Építsetek légvárakat, mellyből 
bombardirozhattok a’magyarság ellen,hogy annak jövője még 
a’nemzeti kormány alatt se lehessen.

Ha ezt megbirjátok:ám imádtassátok a’ sárgafekete szint.

A’ bécsi küldöttséggel jött magyarok, bucsuvét alkal
mával mentegetődztek a’ radical-körben, miként azon nem
zeti zászló, melly ama famosus csókolódáskor szerepelt, nem 
illető kezekbe került, mert az a’ pesti fiatalságnak volt szán
va, jelveül annak, hogy Bécsben lakó rokonink a’ martius 
I5iki elveket magukévá teszik, ’s a’ haza sorsában velünk 
osztozni akarnak.

Szép, széplcsakhogy biz rokonink a’ harist megismer
hették volna hangjáról, és ha szemeiket megnyitják, látván 
miként a’ mozgalom emberei részt nem vesznek ama czeri- 
moniásdi játékban— nem tévedhettek volna, ’s a’ zászlót illő 
kezekbe szolgáltaiba'ák vala.

Egyébiránt vigasztalhatják magukat, hogy jobbjaink a’ 
külső jelekrekevesetadnak,amollyan diplomaticus rokonszen- 
veknek úgy sem hisznek, mert az embert tetteiből ítélik meg. 
Ha tehát önök bécsi rokonaink velünk együttéreznek, majd 
megmutathatják azt a’ cselekvés napjaiban. A’ czerimoniás- 
diban még Metternich is derék embernek akarta mutatni ma
gát. Nagykorú ember elvesztő a’ szavak,ünnepélyek iránti hi
tét: annyit hisz mindenkiről, mennyit cselekvényeiből tapasz
tal. —  Isten önökkel, majd tán még találkozhatunk !

Erdélyi véreink, a’ kolozsvári küldöttség, tegnap előtt 
fogadtatoltak el a’ forradalmi csarnokban ifjaink által.

A’ terem zsófolásig volt tömve, a’belépő testvérek él- 
jenviharral üdvözöltetének.V a s v á r yPál emelt legelőbb szót 
táblabirói dicsőségnek nevezvén azon phrásist, hogy t e s t 
v é r  m a g y a r  ház  a van, holott egynek kell vala lennie, 
hogy nemzetünk dücsősége megalapitassék Az egyesülés kö
zel van, mert előhírnökeit e’ pillanatnak most üdvözöljük. Ki
ereszkedett szóló azon hisztóriai emlékezetekre is,mellyeknek 
nemzetünk szabadságát köszönheti.—  A’ múlt századokban 
Erdély volt azon föld, mellyből a’ szabadság bajnokai a’Bocs- 
kayak,Bethlenek, Rákóczyak támadtanak, onnan indult ki min
den mozgalom,melly a’ kétfejű sas ármányai megsemmilésé- 
re vállalkozott. A’koczka később fordult. Erdélyben a’szabad 
szó elnyomatott, a’ bureaucratia fölemelé hydrafejét ’s ural
kodik máig zsarnokul ott a’ hazán. Erdély szabadérzésü fiai 
újabb időkben nálunk leltek menedéket, itt fejtették ki tevé
kenységüket a’ szabadságérti küzdelmekben. Magyarország 
megtörő a’ zsarnokságot: testvéreinket a’ bérezés Erdély lel- 
lkes fiait anyai köblére kell vennie, hogy nagy, dicső, és erős 
legyen együtt.

Erdély jelenlevő polgárai melegen nyilatkoztak a’ roko
ni fogadtatás iránt. Az uniót leikök mélyéből óhajtják,tevékeny- 
ségök minden hatalmával éleibe léptetni lörekesznek. Ha bé
kés utón nem boldogulnak —  ugymondának, — vérükkel is

megpecsételni készek az egyesülést. Ifjaink a’ véres szövet
ségre is készeknek nyilatkoztának.

B r a s s  a i a’ küldöttség egyik tagja, a’vasárnapi nép
újság szerkesztője, humoros előadásával jól megnevetteté a’ 
közönséget. —

Rokonink színházba kísérletének,honnan fáklyászeneszó 
mellett Nádasy polgártársunk lakára vezettettek, hol vidám 
estebéd fiiszerezé a’ baráti találkozás perczeit.

Másnap pedig azaz szombaton a’ radicalkör rendezett 
tiszteletűkre lakomát. —

ltjainkat az erdélyi országgyűlésre meghivák rokonink.
Alkalmasinttöbbetér,hanémi czerimoniák helyeit kard

dal kezükben segítségre fognak menni, majd akkor,ha kell.

Szerkesztőségünkhez több polgártársink aláírásával 
két levél küldetett be,mellyek elsejéből helyszűke miatt csak 
a’ következő kivonatot adhatjuk.

„A’megbukottbureaucraticus kormány uralkodása alatt 
kiváltkép a’ védegylet keletkeztekor több egyedei a’ hely- 
tartótanácséskamraszemélyzeténekszabadelvüségök bevallott 
irányamiatt elöljáróiktól személyes üldözőbe vétettek.

E’ miatt a’ derék hazafiak közül némellyek a’ rafinirt 
bántalmakatki nem állhatva, hivatalukat kénytelenittetének o- 
da hagyni; kik pedig birkatürelemmel szenvedék az üldözést , 
minden előléptetésnél mellőztetének.

Most amaszabadelviiség lépett kormányra, ’s nekik re
mény mosolygott, hogy elvégre megfognakjulalmaztatni.

Azonban a’hiresztelt kinevezések most is csak a’volt kor
mány kegyeltjeit simogatják,’s megfelejtkezni látszik a’ mi
nisztérium azokról, kik régen izzadnak, de izzadás közt hősi 
bért még nem aratlak.“

Ezen polgártársakat, mint polgári szilárd jellemeket, 
kikre minden körülmény közt számitni bátran lehet,a’minisz- 
terium mostani kinevezéseinél elfogult mellőzés vádja nél
kül nem ignorálhatja.

A’ másik kissé hoszszadalmas levél kiemelendőbb 
pontjai pedig ezek :

„N y é k y Mihály a’ volt helytartó tanácsnál kir. tanácsos, 
és iroda igazgató a’ közoktatási ügy minisztériumában az ala
pítványi jószágok igazgatásához osztályfőnökül neveztetett ki.

N y é ky Mihály ezen jószágoknak a’ megszüntetett htó 
tanács uralkodása idejében már volt igazgató tanácsosa, ’s 
igazgatásaalatt annyi jövedelem volt, hogy a’ jószágok fen- 
tartása meglehetősen fölemészté.

N y é k y  Mihály és praedecessorai alatt a’ közalapít
ványi jószágok pusztulásnak indultak.

N y é k y  Mihály a’ nyers lehordásoknak nagy barátja , 
de mien nem ütközhetünk meg, mert őt is sokszor lehordák, 
mig consiliáriussá lehetett.

N y é k y  Mihály azon szakmához, mellyel miniszteri 
kegyességből megajándékoztatott, a’ múltak tapasztalatinak 
nyomán nem sokat ért, azért bizalommal figyelmeztetik az il
lető miniszter, hogy e’ tanácsosától ne igen kéregesse a’ jó 
tanácsokat, mert különben felcsücsül.

Valamint arra is kéretik ezen osztály minisztere, hogy 
Nyéky Mihály urat alárendelt tiszttársai irányában humánu
sabb bánásmódra szoktassa, mert az eddigiigen bécsies mo
dorban ment. Nála az alárendelt tiszttárs csak magas sze
szélyének laptája.

N y é k y  Mihály urat a’ Z i c h y  censorral együtt igen 
üdvös dolog lelt volna nyugalomba helyeztetni. Ez a’ minisz
tereket nehány keserű falattól mentette volna meg.

De ha már kinevezték mind a’ kettőt, tehát —  kérjük 
tisztelettel, utasitassanak ezen urak egy kis tudományt és is
meretet szerezni a’jelenből is, minthogy csupán a’ múltnak 
ismerte nem elég; emlék az, mellynek terheiben osztozni 
nem akarnánk.

A’ cultus miniszter urat pedig tisztelettel kérnénk, hogy 
osztálya hivatalnokinak kinevezésében ne legyen olly túlzó 
érdeksimogatója a’ protestáns felekezetnek. —  Tartsa meg 
a’ helyes arányt, ez által egyik részse fog megbántódni.

A’ három tanácsos közöl kettő református, egy evan- 
gelik.Nekünk úgy tetszik,mintha itt nem lenne meg az arány.

Nem vagyunk baráti a’ vallásos érdekek vadászatának 
hivatalos kinevezéseknél, de a’ cultus ügyében az elkerül- 
hetlen. —

A’ fogalmazó is református.
Már most az a’ kérdés: minő vallásu a’ miniszter ?
Romai katholikus. Au c h g u t ! “

P e s t ,  april 28kán.
Erdélyhon országgyűlése kormányzóilag öszszehivatott 

a’ fejedelem nevében május hó 29kére. —  Hoszszu terminus 
az igaz, olly időben, mint a’ jelen, midőn egy perez alatt töb
bet élünk, mint a’ martiusi napok előtt egy év alatt. Azonban 
e’ miatti aggodalmunkat egyhiti a’ remény, hogy ez az utólsó 
kísérlet, —  mellyel a’ bureaucratia erdélyi testvérinket sor
vasztó. —



A’ székely nemzet bos telteiről egész könyveketjegy- 
2ettt)l a’ történet.A’ jelen ’s jövő nemzedék büszkén vallja o- 
ket őseinek. —  De nagy tettei koronájába a’ legértékesebb 
gyöngyöt akkor illesztő, midőn a’ kor szent ihletére föllelke
sülve Kolosvárott termett, kötelességére figyelmeztetendő a- 
ma kevély kormányzót, kit a’ táblabirói világ még népsze
rűnek is mondott. —

A’ székely nemzet kivívta azt, hogy gr. Teleki JózseíEr- 
dély gubernátora, nem várva a’ bécsi hoszszadalmas utón le
érkezendő kir. választ,a’háromnemzet országos gyűlését ki
hirdető.

A’ szépErdély hegyei és rónái viszhangozáka’ lelkese
désnek amaz örömhangját,mellyel a’nép e’kihirdetést mint az 
annyiaktól óhajtóit egyesülés antiphonájál üdvözlé.

E’ hangBécsig hatott, sokkal gyorsabban ’s nyomaté
kosban, mint a’ panaszok, miknek igazságaa’ bureaucralák- 
tól ezelőtt kikaczagtatott.

Józsika Samu megrettent reá,és resignálta udvari kan- 
czellári hivatalát. Ez minden jóttett lélekre kellemesen halott.

A’ derék erdélyiek pedig a’ tettek e’ szép korában mit 
se akarván fölhasználatlanul hagyni, mi a’ magasztos czélhoz 
egyegy lépéssel közelebb vezethet,küldöttség’geljelentek meg 
fővárosunkba, melly ezentúl Erdély fővárosa i s ,’s fens, főiig 
nádor kir. helytartónkat kérendik meg, hogy azon erdélyi o r
szággyűlésre, mellyen a’ különszakadt erdélyi nemzet utólsó 
ülését tartandja, megjelenni, ’s hathatós befolyását az unió a- 
zonnali létre hozására gyakorolni méltóztatnék.

István főherczeg nélkülözhetlen tényezője vollpaila- 
mentalis-kormány nyereményünknek. Ót az istenség jó ked
vében, a’ legveszélyesb időben adá nemzetünknek támaszul, 
vigasztalóul. E’ fenséges férfiú meghallgatandja erdélyi test
vérink kérését,’s a’ reform nagy müvét, mellyet Pozsonyban 
dicsőség teljesen megkezdett, Kolosvárott épen olly lelkesül
ten folytatandj a.

A’küldöttségtagjai csütörtök este fényes fáklyászenével 
tisztelteiének meg nemzetőreink, ’s fiatalságunk által.— Sze
rencsétleneknek tartjuk magunkat, hogy szeretteink nyilvános 
megtisztelésére illy kopott demonslrátióhoz kell nyúlnunk.

Pest april 29kén.
Temesvármegye közönsége folyó hó 4ik napjánTemes- 

várott, mint a’ megye székhelyén közgyűlést tartott.
Rendes évnegyédes közgyűlés volt ez; az eddigiektől 

csupán ama nevezetes pontban térvén el, hogy itt a’ rendek 
sorában a’ nép is, mint a’ hatósági élet egyik tényezője föl
lépett,’s hivatása szerint szerepelt.

A’ megyének tisztujitásihatárideje elmúlt.
A’ tisztikar használvaaz alkalmat,mit a’közgyülés nyúj

tott, illető hivataláról öszszevéve, és egyenkint lemondott.
A’ megye magistraluális személyzet nélkül maradt.
Nem volt alispán, se szolgabiró, se esküit, se csendőr 

se semmi.
Ha ez állapoton a’megye közönsége nem segít, —  mi 

egyébiránt kötelességében áll, megszűnik a’ közigazgatás, 
nem leend igazságszolgáltatás.

Mi természetesebb ezek nyomán , —  mint hogy a’ 
rend felbomlik, a’ törvények iránti tisztelet felmondatik, ’s 
anarchia, fejetlenség lép föl, mikor aztán isten legyen irgal
mas, kegyelmes ama népnek, melly a’ bánsági ráczok, és il- 
lyrek közt tanyáz.

Tiszteket választani kell. Ezt a’ közgyűlés elhalárzá.
De miként?— A’ megye főispánja T i h a nyi a’ pesti 

septemvirségért létévé főispáni hivatalának gyakorlását, ’s 
a’ megyét elhagyá. ,

A m b r o z y báró, mint adminisztrátora az előbbinek, 
megcsipelvén kissé a’ marliusi széltől, mellyBécsbőlis Pest
ről is egyiránt zúdult a’ pozsonyi nagy urak szállására , te- 
mesmegyei főispáni helyellességéről okiratilag lemondott.

Lemondólevelét nem azon absolut hatalomhoz küldé, 
melly őt a’ megye nyakára az ősi törvények letiprásával erő
szakolta, hanem küldé a’ megyéhez, raellynek ő törvénytelen 
elnöke továbbra lenni nem akar.

A’ lovagiasság elleneinkben is tiszteletet érdemel. —  
Egyetlen adminisztrátor tudtunkra, ki hivatala törvénytelen
ségét elismervén, önként mondott le arról.

A’ megyei közönség tehát nem birt elnökkel , ki a’ 
választást vezesse.— A’ választásnak pedig a’ fönebhi kény
szerítő okok miatt megkelle történnie rögtön.

Kiindulási pontul vétetett ennélfogva az uj törvények 
iránya. —

Hét tagból álló választvány állíttatott öszsze olly e- 
gyedekből, kik megválasztatni nem akarnak.Ezek tevék meg 
a’ lanácskozvány befolyása’s ajánlatával a’ kijelölést, ’s e’ 
kijelölés rende szerint a’ megyei közönség jogainak minden 
megszorítása nélkül választott.

A’ tisztikar meglett, íölesketteletl, ’s a’ közönség olly 
elégüllen, mint még tisztujitásról nem—  tért haza övéinek 
körébe, hogy azok is oszlályosi legyenek a’ nap örömeiben 
’s élvezzék a’ reményt, melly egy szebb jövő élelsugarát In

■ velli a’ jelen nemzedékre.
A’kebele’magasztos érzelmét kiszakilák önkezüleglelkök- 

ből azok,kik a’bukott kormány rabeszközeiként annak minden 
törvénytelenségét bálványozni szokták; kika’ megye gúnyá
ra usurpálták annak jogait, nepotismus ’s pártliga utján el
zárva tárták hivatal-állásait,’s hangosan gratuláltak a’ kor
mány minden törvényszegésére.

E zen club b— az avas conservalivism us poten tiája ,—  
melly a’ részek viszszacsatolását rendelő törvényt egyik múlt 
évi utasító közgyűléséből e lég  hazaűatlan voltelham arkod ás- 
nak Káromolni, m ost ama tisztujitást m egsem m ittetni sürgeti.

Nem tudjuk, miként határzand a’ minisztérium e’tárgy- 
ban, de annyit bizodalommal, ’s praeoccupálási vád nélkül 
ide jegyezhetünk, miként a’ választás által törvény nem sér
tetett, rendkívüli végrehajtását a’ rendkívüli események men
tik, ’s hogy e’ választásban— három nepotikus ligát kivéve 
— az öszszes megyei közönség megnyugszik.

Megsemmilése tehát nem lenne egyéb,mint az alkotvány 
sánczaiba bevett népnek egyenes h a d ü z e n e t ,  desavoni- 
rozása a’ forradalomnak mit a’ minisztériumnak cselekednie 
akkor se lenne tanácsos, ha annyi katonával és pénzzel bírna, 
mint mennyivel nem bir, ’s ha olly járt ösvényen haladhatna, 
mint minő járatlanon ’s göröngyösön kell lépegetnie.

Megvagyunk győződve, hogy ezt a’ minisztérium nem 
teszi; de azt se tegye, hogy instáljon.

S z e rn e r e Bertalan midőn belügyminiszterré nevez
tetett, a’ nemzet és nép bizalma felé hajúit.

Ez nagy e r ő , dicső támasz.
Mirevaló tehát azon gazsulirozás , hogy S z a b ó  és 

L u k á c s  lemesi pecsovicsok folyamodását ahelyett, hogy 
simpliciter félre tenné,minltelt az őpatrjukbeli obscurus kor
mány egész megyék igazságosabb föliralával, még kéri ő- 
ket annak kegyes viszszavételére.

Megvalljuk,e’belminiszteri politikát nem értjük.A’több- 
ség a ’miénkaz erő is a’ miénk,az igazság is a’miénk: ennek 
föltétlenül könyörgés nélkül kell kormányoznia. És azért

A’ belminiszter ama két individuum folyamodását,mint 
helytelent félreteendi, mert:

A’ temesmegyei tisztujitás a’ megyei választásokat el
tiltó törvény hozatala előtt tartatott meg.

Szentesítése pedig csak f. hó lOkén ment végbe.
Kihirdettelése még most se történt tán meg.
Főispánja,helyettese a’ megyének nem volt. Tisztjei se 

voltak. —
Quo iure sürgethetik hát önök a’ választás megsemmi- 

tését? —-
Hivatalt akarnak önök? Azt ezentúl meg kell érdemelni. 

Hízelgésért, gratulátióért,’s az alkotványos jogok ledurun- 
golásáért többé nem osztogatnak zsíros falatokat.

Az önkénykedés napja letűnt,’s helyeltea’ szabadság—  
az igazság napja viradt fel.

Nekünk jó reggelt, önöknek jó éjszakát.

g i g

U n i ó  E r d é l y i y  el. (Folyt.)
Az első (1 ) föltétel első ágára nézve nyugoltak lehetnek 

polgártársaink: nemzeliségök elnyomatni nem fog. Municipa- 
lis önállásuk is főn fog tartatni olly értelemben,mint az azujabb 
státustani nézetekkel, a’ felelős minisztériumi kormányrend- 
szerrel megfér, hogy t. i. minden község, valamint minden 
hatóság k i s e b b s z e r  ü ’s csak m a g á t  illető fi
gyelt, mint a’ mellyeket legközelebbről ’s legjobban ő ismer, 
a’lehelő legnagyobb szabadságban ’s önállósággal maga vé
gezhesse; azollyak ellenben, mellyek akár fontosabb voltuk
nál, akár a’ felelős kormány philosophiájánál, a’ közkormány
zat egységénél és öszhangzásünál fogva a’ községek vagy ha
tóságok jogkörén kívül esnek, törv,hozás és miniszteriális ren
delkezés tárgyai legyenek. Melly axiómát az iménti föltételek 
2kára is kérjük alkalmaztatni.

A’ muuicipiumoknak széles hatáskört szabni, végrehaj
tói hatalom mellett egyszersmind bírói és stalutarius hatalmat, 
hejyszerütörv.hozási joggyakorlatot engedni, hajdanta helyén 
lehetefi. A’ t,hozás ugyanis a’ népek és stáluskormányzás ifjú 
korában, midőn még írott törvények nem igen voltak, figyel
mét inkább csak a’ hon védelmére, a’ személy- és vagyonbiz- 
tosság körüli, nagyobbára általányos rendelkezésekre fordít
hatván, azoknak kiegészítése, alkalmazása, összes ügyeiknek 
stalumokutjánirendezése,csaknem egészen a’municipiumok- 
ra volt bízva. Gyenge középponti kormány mellett természe
tes,hogy erős municipalitásoknak kellett lenni.Ma máskép van
nak a’ dolgok. Ma a’municipiumok gondjaita’stáfus vette ma
gára. Ma rendszeres codexek határozzák el a’ hon öszszes és 
a’ polgárok külön viszonyait. Ma a’ t.hozások, a’minisztériu
mok teendője a’ statusélet minden ágait rendezni, a’ nemzet 
szükségeit úgyszólván ellesni és kielégítői, a’ közohajtásoknak 
országosan hozandó törvények állal elébe mennijszóval mind
azon kérdésekben, „mellyek az állodalmal egészben, sőt csak 
egy helységnél, egy hatóságnál is nagyobb részben érdeklik, 
a’ közt.hozás utján intézkedni. Azon időt, kogy a’ státusbir- 
lokokat és jövedelmeket t.hozáson kivül a’ kamara, az adót a’

főkormány,a’szász nemzet dolgait az universitas,a’székelyekét 
az agyagfalvi gyűlés ’sat. rendezzék, hála istennek, örökre le
jártak!! T e e n d i  m i n d e z t  a’ k é p v i s e l e t i  o r 
s z á g g y ű l é s  ’s a’ m i n i s z t é r i u m ,  ók kormányoz
ni, természetesen az általunk hozandó törvények szerint, mi 
pedig engedelmeskedni fogunk. ’S hogy, a’ mennyiben e’né- 
zetekkela’ mimunicipiumaink ’s természetesen szász polgár
társakéi is meg nem egyeznek, változást szenvedni, a’ kor fej
leményeihez módosulniok kell, tehát ennyiben régi állapot— 
jókban megmaradniok teljes lehetlen, nem kell mondanunk.... 
Még inkább áll ez a’

Második (*■)_ föltétel első felére nézve. Hogy statutá- 
rius jogot felelős minisztérium mellett máskép , mint fölebb 
érintők, egyes törvényhatóság is helyesen nem gyakorolhat, 
kimutattuk; annál kevésbbé teheti pedig ezt , és pedig 
még az egyes községekre és hatóságokra nézve imént meg
engedett módon sem, egyes osztály, népfaj,vagy nemzet. A- 
zonegy ország polgárainak külön ’s ollyan jogai és érdekei, 

i mellyek csak őket illetik, általuk bírálhatók, tehát a’ mellye
ket kizárólag ők lennének hivatva municipalis utón rendezni, 
nem lehetnek. Ez a’ t.hozás körébe vágna, annak tekintélyét 
kisebbítené, az állodalom sorsa fölötti rendelkezést osztályok 

■ kezébe játszaná, szóval nem egyéb lenne, mint státus in sta
tu. Mert a’ statutarius és köztörvényhozási jog között a’ kellő 
határt eltalálni, embernek nem áll hatalmában. De sértené is 
illy monopoliális jog a’ többi polgárokat, irigységre, gyanú
ra adna alkalmat, féltékenységnek, gyűlölködésnek nyitná föl 
keblükben keserű forrását, ’s idézné elő azon eredvényeket, 
minőket Separatismus, kiváltság és monopólium, bár minő 
alakban nyilvánkozzék, — mindenhol és mindenha előidézni 
szokott.

Alkalmazzuk csak.
A’ szász egyetem statutarius utón, a’ törvényhozás el

lenére,a’ nemszász ajkuakat a’ királyföldöni birtoklástól több 
ízben kizárni próbálta. A’ politikai jogoKat tettleg csak szá
szokra és lutheránusokra szorította. A’ kir. táblai hites ügyvé
deknek a’ királyföldön nem ügynöködhetését (mig az egye
tem előtt is censurát nem tesznek) egyoldalú kir. leirat által 
kieszközölte. Az ispánválasztást, valamint 1792b. és 1805b. 
a’ regulativum punclumok által községeit, adminisztrátioná- 
lis, oeconomiai és politikai öszszes viszonyait törvényhozási 
utón kivül rendezte. Pár évvel ezelőtt a’ magyar nyelvem be
adványokat a’ királyföldön eltiltotta. Az országba, az ország 
bejegyezésén kivül, legkivált numericus gyarapodásáért, e- 
zeret meghaladó idegent hivott be. Az erdők szabályozására, 
istállozás behozására lépéseket te tt’stb.És mindezt azért tette, 
mert törv.hozásunk gyenge volt,’s mert a’ magyart Kolowrat, 
és prout praetenditur, Rosenfeld Lajos kormányozta. —  Már 
hogy e’ hatáskörében az egyetem tovább is megmaradjon, 
képzelni sem lehet.

De menjünk tovább. A1 szász egyetemnél és magislrá- 
tusoknál más mint szász, és más mint lutheránus nincs, pro
testánsok és katholikusok minden jogokból kizárvák,czéhek- 
be idegent csak felsőbb parancs után ’s akkor is bajosan vesz
nek be, pedig a’ törvény királyföldön polgár és polgár kö
zött különbséget nem ismer. A’ magyar és oláh szászok kö
zölt idegennek tekintetik. Legújabban kiterjeszlék ugyan a’ 
polgári jogokat az oláhokra olly föltétellel, hogy németekké 
legyenek. Azonban a’ magyarokat most is kifelejték a’ ke
gyelem osztásból. Ismét kérdjük: „megmaradhat é ez abnor- 
mis állapot a’ királyföldön akkor, midőn az öszszes biroda
lom jóllétéért Erdély önállásáról, a’ nemesség roppant ki
váltságairól lemond, a’ közterhek viselését elvállalja, birtoka 
nagyobb részét a’ népnek engedi, szóval törvényeken alapu
ló, ezredéves társadalmi fényes állását elhagyván, a’ legutól- 
só napszámossal, a’ legnyomorultabb pórszászszal egy sorba 
áll?“ Kérdjük józanabb szász polgártársakat: „most és ek
kor akarhatnának é ők,a’ kiváltságos nemességnek gyomruk
ból gyűlölői, egy uj castát, egy polgári aristocraliát teremte
ni most, midőn a’ haza kiváltságos osztálya minden jogait 
osztályra bocsátotta, midőn áldozatokat tett, minőt a’ világ
történet nem mutat, most akarják ők válaszfalaikat még ma
gasabbra emelni, magukat isolálni, kiváltságaikat tovább is 
monopolizálni, bitorlóit jogaikat, szabadság- és közjóellenes 
institutióikat, szóval nyomorult status quo-jukat mégezutánra 
is föntartani?“

Jól van, ám kisértsék meg! Majd meglátjuk: a’ szabad
ság erősebbé vagy az osztályszellem, az idő hatalma, a’ népek 
szava győz é, vagy egyes osztályok boldogtalan erőködósei?

A’ harmadik (3 )  föltétel első fele jelenlegi állapotában 
szintúgy nem maradhat. Mert hiszen az már ezerszer bebizo
nyított tény, hogy széles e’ világon igazságtalanabb igazság- 
szolgáltatók és végrehajtó tisztek, kivált az oláhokra nézve, 
nincsenek, mint a’ szász kreisinspeclorok: szakasztott másai a’ 
mi szolgabiráinknak főkíntHunyadmegyében! Hogy az ispán 
legyen az igazgatásiakban legfőbb hatóság,’s tőle a’ folyamo
dás, a’ minisztérium elkerülésével, egyenesen az uralkodóhoz, 
oil kívánság,melly absurdumnak is sok.Hiszen eddígelé a’k or
mányszéket nem kerülték el,nómelly esetekben a’ kir. táblát
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sem. Tehát még uj hódításokat kívánnak tenni, még az eddigi 
függetlenségnél is tovább törekesznek? Jó , jó ! Majd meg
látjuk.

Illyen a’ (4 )  föltétel utólsó fele is. Az elsőre azonban, 
minthogy sok jó oldalait ismerjük, Örömest sza\ azunk.Hái mo- 
niába hozván természetesen a’ minisztérium által dolgozandó 
magyar polgári codexxel.

Az (5re) azt jegyezzük meg: isten ne vigyen az erdélyi 
részletes országgyüléslartás kísérteiébe, de szabadítson meg 
az eddigitől ismentülelébb. Hajh mert gonoszak valának a’ 
mi napjaink, az erdélyi külön gyűlés ez és, és azalatt a bécs-ei- 
délyi kormány alatt!!

A’ (6ra) utalván, egyszersmind a’ 2ik pontra tett ész
revételekre, azt mondjuk: miszerint jogok és terhekre néz
ve hazánkfiai között nemsokára igazság fogván szolgáltaltat
n i, ’sekép a’ szabadság mindennemű kiváltságok eltörlésé
vel mindnyájunk közös birtoka leendvén, megtámadástól félni 
nem lehet, tehát belvédelemre szükség nincs, ’s a’mennyiben 
lenne, ezt kétségkívül a’ nemzetőrségben fogja keresni és föl
találni a’ nemzet. A’ kormány részéről pedig nem fognakjő- 
ni, mint eddigelő megtámadások. ,,Ó a’ miénk, törvényeink 
nekik szentirás, a’ nép akarata istenszó, a’ szabadság láng
pallos. Nem félhetünk. Utóljára is, úgy hiszszük,hogy önöknek 
egy unió is elég. Miért kettővel bajlakodni. Hagyjuk el a’ ré
git, úgysem igen boldogított. Hat ha jobbat ad isten az uj a— 
latt. —

Igénytelen egyes véleményünk tehát oda megy ki: ,,mi— 
szerinta’mintaz unió által hazai öszszes viszonyink változás a- 
lájőnek, egész Erdély úgyszólván uj arczot öltend, regenerá
lódik; úgy kétségkívül a’ királyföldi állapotoknak is, és pedig 
t.hozási intézkedés utján, az önök és mi közbejö vésünkkel kell 
rendeztetni, az időben a’ szabadság mai fogalmaihoz idomit- 
tatni, a’ válaszfalaknak ledőlni, az igazságtalan ’s közjóellenes 
kiváltságoknak megszűnni, szóval a’ magyar birodalom egyik 
polgárának a’ másikhoz hasonlóvá lenni.“  Mert csak politikai 
egyenlőség’s közszabadság az, melly az országok nyugalmát, 
erejét és fönállását, a’ népek jóllétét és békességét biztosítja. 
Csak szabadelvű institutiók által lesznek a’ birodalmak nagy- 
gyá, dicsővé. ’S mi isten után idetörekszünk.

Az első m. f e s t é s z e t i  a k a d é m i á t  gyámolitótár
sulatrészéről van szerencsém következőket jelenteni. l.Még 
múlt évi novemberben lön bejelentve: Ho n t  vármegyének 
részvény alapítványa 66 pgő fttal három egymásutánm évre, 
mi köszönettel fogadtatott; legkozelébb A r a d  városa éven
kénti 20 pgő ftotajánlott, B á c s vármegye pedig 4 pgőftnyi 
ajándékot küldött be pénztárunkba ; mindezekért köszönetét 
szavazunk a’ nyilvánosság előtt. 2. A’ 6 olajfestvényre törté
nendő s o r s h ú z á s ,  mellyre eddig 635pft jött be 15 pftnyi 
költség mellett, f. é,junius 4kén d. e. 11 órakor menendvég- 
hez a’társulati választvány jelenlétében a’ festészeti akadé
mia szállásán. Addig is s o r s j e g y e k  l p ttjával k a p h a 
t ók  M a r a s z t o n i  Jakab fest.akad. tulajdonosnál és a’nemz. 
M u z e u m  k a p u s á n á l .  —  3. R i m e l y i  Mihály főapát 
5 db sorsjegyet a’ társulat javára viszszaajándékozván,az kö
szönettel vétetett. 4. A’ fönmaradandó sorsjegyekkel (ösz- 
szesen 1600 db volt megállapítva) a’ társulat saját javára fog 
játszatni.Költ Pesten,az april4én tartatott választványi ülés
ből 1848. N e y  F e r e n c z ,

társ. id. titkár.

Gyá k o r  la tiné m eM nagyarnyelvtan  nép - és ip a r 
tanodák szá m á ra ) 2 ik  tan fo lya m .

Azon részvét következtében, mellyel a’ közönség gya
korlatinyelvtanom első és második kiadását fogadá, miután 
azokból rövid idő alatt több ezer példány elkelt, a’ szóképzés 
és szókötés szabályait is hasonló gyakorlati módon Öszsze- 
szedtem,és könnyebbitet em.

tizen uj tanfolyamban mngkisértém a’ tanításra általá- 
nyosan legczélszerübb és legjobbnak tapasztalt gyakorlati 
módon a’ szókötés és szóképzés, továbbá a’ helyesírás, hatá
rozott, határozatlan,és rendhagyó igék bonyolódottszabályait 
könnyíteni és fölvilágosítani, úgy, hogy azok is tökélyesen 
megtanulhassák nyelvünket, kiknek kevesebb idejük van a’ 
hosszadalmas és többnyire érthetlen tudós szabályokkal ve
sződni.

E’ második tanfolyam, melly az elsőnek foglalása és ki
egészítő része,néhány nap múlva sajtó alá fog kerülni’s olcsó
ságánál fogva nép és ipartanodák számára könnyen megsze
rezhető leend. S a m a r j a y  Károly.

Ő fensége az ország nádora főherczeg I s t vá n  kegyeske
dett a’ pesti jótékony nőegyesületet aziránt biztossá tenni, hogy 
azon 1000 pft. mellyekkel boldogult édes atyja a’pesti jótékony 
nóegyesület törekvéseit évenként gyámol tó ttá , továbbá is e- 
zen egyesületnek a’szegények közti kiosztás végett évenként ki
fizettetni fog; valamint már az egyesület ezen kegyes jótéte
ményben a’ boldogult nádor halála óta folytonosan részesült.

Ö fensége ezen kegyessége tanujele annak, hogy valamint 
ő fensége az ország igazságos kivánatai kivívása mellett erély- 
ben magát túlhaladni nem engedte, úgy a’ felebaráti szeretet, a’

szenvedők iránti könyörület mezején ’s a’ nyomornak tettleges 
enyhítése mellett az elsőséget át nem engedi.

A’ pesti jótékony nőegyesület azon számos szegények ne
vében, kik az említett kegyes jótéteményben részesülendnek, ő 
fenségének szives hálát szavaz. So l t é s z  Albert,

nőegyesületi tito»nok.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
April 7 én d. e. 9 ór. tartott kér. ülés.
LegelóbbKliegl folyamodása mulattatott be,melly a’mi- 

niszleriumhoz utasittalék. Baranya követe pedig Pécs váro
sának emlékiratát nyujtá be, mellyben az illető város bizodal
mát szavaz a’ törv.hozásnak, egyúttal beczikkelyeztetését kéri.
__Elkésett hang!— Ezekután a’ közlekedési miniszter teen-
dőjiről szóló lörv.javaslat fölött ujitaték meg a’ vita.

S z e n t i v á n y i K.: Uraim! — úgymond—  a’ tanács
kozás alá vett tárgy világos. A’ nemzet minisztériumától nem 
várhatja, hogy mint isten semmiből teremtsen valamit. Ke
zébe eszközöket kell nyújtanunk. E’ tekintetből szóló nemcsak 
a’ kívánt sommát, de nagyobbat is örömest megajánl, sőt a’ 
kölcsöntőlsem iszonyodik, fókép ha productiv vállalatra for- 
diitatik át, mint a’jelent.javaslatáltal czéloztatik. Ha a’ vasút 
csak 3 pcentet jövedelmezne is, a’ nyereség mégis kétségte
len, mert a’ nemzet java hatalmasan előmozdittalik. A’ közle
kedési miniszter bizonyos sommát kiván, mit tőle nem tagad
hatni meg, sőt hogy az adminisztrátió egyéb ágai se szen
vedjenek megakadást, többet is meg kell szavaznunk. Ez előz- 
vények után szóló a’ vonalok iránt kezdett értekezni. A’pest- 
fiumei és szolnokdebreczeni vonalakat kiemeloleg ajánlá: a’ 
vidékiek közül pedig a’ miskolczrozsnyóit tartá mulhallanul 
megépítendőnek. Fölemlité az ott virágzó kereskedést, föl a’ 
a’ gömori vasgyártást, opálbányászatot ’stb.

O l g y a y  T. Csak az aggodlatá, hogyha a’ vasulakra 
10 millió kívántatik, hát még a’ többi teendők mennyi költsé
get fognak igényleni? A’ vonalok közül megnevezni egye
dül a’ pestfiumeit akarná, mertaz bírja az egész ország rokon- 
szenvét, a’ többi vonalok iránt— úgymond—  határozzon a’ 
jövő törvényhozás.

P á z m á n d y :  ügy vélekedik, hogy csak az öszszes ad- 
minisztratióra kért költségek iránti tárgy lehet miniszteri kér
dés,a’közlekedésre szántak megtagadásával még bizodalmat- 
lanság nem szavaztatik. Jelen törvény az országot érdekli,ha 
nemis a’ minisztériumot, és ép az ország érdekéből szavazan
dó meg a’ 10 millió, úgy, miként a’ törv.javaslatban kéretik. 
Sokan a’ papirosoktól félnek, de jelen esetben a’ félelem a- 
laptalan, miután a’ papíroknak maradandó productiv alapjuk 
leend.Kölcsöntervet sem nyújthat be most a’miniszterium,mert 
azt sem tudja még, vájjon maga bocsát é ki papírokat, vagy 
valamellybanquierral egyezkedésre lép. A’ kamat egyik eset
ben sem határozható meg előlegesen. Más országban is csak 
a’ sommára nézve adnak meghatalmazást. Végül óhajtaná,ha 
egy vonal se emlittetnék meg.

S z e n t k i r á l y i :  Óhajtotta volna, hogy a’ t.javaslat 
ne terjesztessék a’ ház elé, mivel a’ törvénynek csakingres- 
susa áll tisztán, és mert a’ miniszterek egyike miniszteriális 
kérdéssé tevé.Illy helyzetben a’t.javaslatotelfogadni ’s elvetni 
egyiránt bajos, mert a’ miniszteri változásmost volna legve- 
szélyesb. Az 1836: 25, eltörlését szükségesnek tártjaimért 
épségbentartandó azon elv, hogy minden egyes vasútvonalra 
külön adassék az orsz.gyűlés által engedély, és hogy a’ státus 
magaépithessenvasutakat.Ennyitalapnak tart, a’javaslattöb- 
bi része még nem érett meg. Ezek megjegyzései után némi 
módosításokat ajánlott, majd végül a’ minisztériumot figyel
meztető, hogy az ellenvéleményt tűrni korán tanulja meg. E - 
gyébiránt megszavazza a’ tiz milliót.

Még néhány szó emelkedett többnyire módosítást aján
ló a’ t.javaslat irányában. Mikre S z é c h e n y  köv, válaszolt: 
Miután felelősségéről volt szó, mi egyedül személyére vonat
kozik, válaszolnia kell. Ha jövő orsz.gyűlésen kérdeni fogják, 
miért nem csinált többet, azt mondandja, mert eszközt nem ad
tak kezébe: de ha minden argumentumot löl nem hozott javas
lata védelmére, akkkor felelős leend maga előtt. Előtte Ma
gyarország fölvirágoztatása van kérdésül ’s meggyőződése 
szerint, ha valamelly ország financziája jó lábon áll, akkor 
minden kedvezőleg halad elé. Némellyek átalányos budgetet 
kívánnak. Majd előfordul az is máskor, melly alkalmasint 100 
millióra fog rúgni, mert ha csatát akarunk nyerni, minden 
factort mozgásba kell hoznunk. Szerinte ha belátása nyomán 
nem működhetik,ha kezeit előre megkötik,és még is kívánnak 
valamit, olly felelősséget háritnak reá,mellyet elválalni lehe
tetlen. Pénz nélkülmit csináljon? A’ tegnapi viták még a’ ked
vet is jól lehangolák. Pestmegye egyik követe azt mondja: 
kár volt illy alakban terjesztni elő a’ javaslatot, ’s abból mi
nisten kérdést csinálni,mert ezek ellentétben vannak. Ha az 
ember sikert akar, bizony kissé neki tüzesül, ólegalább min
denkitől eltűri a’ hevet, ha látja, hogy igaza van. 0  javaslatát 
miniszteri kérdésül nem tevé;de ki kelle mondania, hogy hi
vatalát tétlenül nem viselheti. —  A’ ünancziához szabad kéz 
szükséges, hogy a’ hazában a’ rend meg ne bomoljék —  A’ 
dolog főtengelye az, hogy bizonyos somma előteremtésére

hatalmaztassók töl az Öszszes minislerium. Csupán vasutakra 
kell 10 millió, hogy confusio ne legyen, hogy átalakulásunk 
biztositassék. E’ transennalis állapotban a’ kenyérvesztettek 
foglalatosság nélkül nem hagyhatók. De ha eszközt nem ad
nak kezébe, tőle csudákat ne várjanak; ő pedig dolgoztatni a - 
karnaa’ gyárakban, dolgoztatniásóvalkapával ’sat. Némelly 
módosításokat elfogadni ajánlkozik, különösen, hogy a’ vas
utakra 8, a’ vizszabályzásrapedig 2 millió fordítandó legyen.

A’ törvényjavaslat el is fogadtatott.
R ó n a y a’ catholicusok petitiójálnyujtja be,melly De

ák indítványáraconferentiába vitetett, hol azonban a’ többség 
máskorra halasztandúnak véleményező p’ hoszszas tanácsko
zást igénylő ügyet.

H á z m á n  Buda város azon kívánságát jelenté, hogy a ’ 
két főváros egyesitessék. A’ kívánat sürgölése belügyminis- 
lerhez utasittatott. —

Fölolvastattak a’ József nádor érdemeiről és István ná
dorrá választásáról szóló törvényczikkelyek. Ezután határza- 
tilag magyaráztatott az 1844: 1 1 az országgyűlési szálláso
kat illetőleg.

A’ Jászkunkerületek uj követei bemutaltatának. —
A’ kerületi ülésben bevégzett tárgyak rögtön országos 

ülésbe vitettek á t, hol szokás szerint egyszerű maradjonnal 
elfogadtatának. —

K Ü L F Ö 1 ,1).
FRANCZIAORSZÁG. P á r i z s ,  april 19. Ha az ideig

lenes kormány első lépésében irtózott a’ nemzeti gyűlés jo 
gaiba avatkozni, megtanította most az idő ’s körülmények 
rohama minden habozást félretenni. Valóságos dictátorságot 
gyakorol, törvényeket változtat, adót töröl és újat hoz be. 
Eleinte a’ tanács szétoszlatását kizárólag a’ nemzeti gyűlés
nek hagyta fen, később egyes bírák fölfüggesztésével tetlleg 
kérdésbe hozta , ’s végre a’ köztársasági szerkezettel meg 
nem egyeztethetőnek nyilatkoztatta. Mondatott a’ J. des Dé- 
bats-t a’kormány megnyerte,hanem ezen eljárást a’ régi mi
niszteriális lap nyilván rosszalja.Nagyobb tetszéssel fog fo
gadtatni azon csapás,mellyel a’ kormány most a’városi adóra 
czéloz. Azon tekintetből, hogy a’ nép táplálása a’ köztársa
ság első gondjai közétartozik’s hogy legfontosabb olly élel
mi szereknek árát kissebbiteni, mellyek a’ munkások pilisi— 
kai erejének nagyobbitására szolgálnak, határozza: Párizsban 
az octroitartozás fölfüggesztetik a’ vágómarhánál, és ennek 
helyébe lép fokozatos adó a’ tulajdonra és lakókra, kik 800 
frankos’sjezt túlhaladó lakásokat bírnak,adó a’ luxus kocsik
ra, kutyákra és házi cselédekre, ha egy család egynél többet 
tartana. Ezen rendszabály nemsokára a’ megyékre is kiter
jesztetik. Az ital-adó megmarad,de miután az a’ különböző 
minőségetnem egyaránt terheli, a’ munkások bórától 100 
proc. kamat,italtól pedig 5 — 6 proc. fizettetik, tehát legrövi
debb idő alatt ebben is uj határozat igértetik, mellyben az a- 
ránylagos egyenlőségi elv fog alapul szolgálni,hogy a’mun- 
kások egészséges és erős italt nyerjenek, minél a’ hamisítás 
nem legkeményebben fog megtiltatni.

Holnapra van hirdetve a’ zászló osztogatás testvériség 
végett, vagy is a’ népnek kibékülése a’katonasággal. Minden
féle hivatal elsőtől utolsóig ezen ünnepélynél megjelenik.Még 
a’ zászló osztogatás tart,perczenkint fog egy ágyú ellövetni, 
azután szemle fog tartatni.

A’ toulousei fegyvertár parancsnoka fölszóllittatott 450 
ágyú azonnali elküldésére Caliber és Bourgesbe.

A’ megyék kizárólag nem fogadják el a’ főváros indít
ványait. A’ marseillei választó lajstromon a’ nemzeti gyűlés
re Thiers és Berryer nevei állanak, Lamartine mellett, fölül. 
Thiers ollyannak festetik, mint ki a’ köztársaság épületének uj 
fölépítését vezesse, mint az ország egyik fő képessége kor
mányzási, pénzügyi, diplomatikai,tengerészeti, és hadügyi 
tekintetben. Párizsban a’ kijelöltek formaszerint kalheki- 
záltatnak. (Folyt, köv.)

NÉMETOSZÁG. A’ németszövetség jelölt fejei-ként 
emlegettetnek Berlinben: a’ badeni nagy herczeg, a’ wür- 
tembergi király, ’s a’ bajorok királya. —- Az orosz hadsereg 
nehány mértföld távolságra a’ német határoktól megállapo
dott azon számos szökések miatt,mik a’seregben napi renden 
vágynak. A’ muszka czár ő felsége az újabb párizsi,bécsi’s né
metországi hírekre annyira megijedt, hogy minden hadi ké
születeket abban hagyatni rendelé, anélkül is a’ világtapasz
talatok hiábavalóknak mutatják azokat. Ó felsége is hinni kez
di már, hogy a’ nép szava isten szava.

Bécs  april lOkén.A’velenczei köztársaság ellen műkö
dő osztrák hadsereg vezére gr.Nugent Isonzót átlépte’sVelen- 
cze elleni hadjárást megkezdette,mihelytNugent hadsergeit d’ 
Aspre b. 2ik táborteslével egyesitendi, azonnal reméllni lehet, 
hogy a’ háború élesebb színben fog mutatkozni,— A’ sardi- 
niai királynak Ausztria elleni hadüzenetét az angol kormány 
nem csak roszszalja, de követe által ki isjelenteté, mikép azon 
esetben, hasavvoyei tartománya, vagy Genua magát a’ turini 
hatalomtól függetleníteni megkísértené,e’ kísérlet ellen Ang
lia legkevesebbet sem cselekednék.
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T ri e s i april 18. Végre az Isonzói sereg is elkezdett 
munkálkodni. A’ felkelők Visconál egy élcsapato t megtá
madtak, abból hét vagy nyolcz embert megöltek, és a’ katonák 
e’ miatt előnyomulni kívánlak, —  hogy az elesett pajtásaikat 
megbosszulják. Egy határőr ezred Viscohoz ment, nagy el
lenállásra talált, végre még is győzött. A’ fölkelők szaladni 
kezdettek, de előbb a’ nevezett helységet ’s még többeket is 
fölgyujtottak. A’ mi seregünk most beljebb vonul, mit már rég 
kellett volna neki lenni, a’ helyett, hogy parti faluinkat éget— 
tesse. Ezen pillanatban mondatik, hogy egy sebes futár által 
hozott hir szerint Palma bevétetett. Az utóbbi napok haeldön- 
tőek nem is, de nyomatékosak lesznek. Velenczéból tudósítást 
nem kapunk.

OLASZORSZÁG. Nápolyban ap. 4én nagy zavarok vol
tak, a’ nép hangosan nyilalkoztatá kivánatit, az elkeseredés a’ 
végsőig ment ’s a’ király tekintélye csak névben élt; párizsi 
lapok szerint is megállapittatik ezen hir, a’ turiniak nyomán 
pedig a’ zendülés öszszeülközésre is erőtette az erőket,______

N á p o l y b ó l ,  Sdik a p r i l b a n  k e l t  l e v e l e k  
jelentik: hogy a’ király egy pompás p r o e l a m a t i ó b a n  
L o m b a r d i á b a  uj s e g é l y  k ü l d é s t  m e g e n g e  d,—  
tehát majdnem épen azon pillanatban, mellyben ellenkező i- 
géretét adni látszatott Angliának. Egy april ISikrőli livor- 
noi levél szerint ismét 600 főnyi nápolyi csapat oda érke
zett. Négy nappal ezelőtt egy nápolyi csapat Livornobul Mo
dena ellen vonult. A’ római leveleknek tartalma a’ növekedő 
pénz szükség (olly rósz, mit Majlandban is érezni látszanak). 
A’ papi javakra kölcsön inditványoztatott; azonban napon
kint növekedik azok száma, kik azt a’papoktól elvenni akarják.

Velenczei hadiludósitások april I2kéről. Walmoden 
tábornok fölsóbbparancskövetkeztébenletételetl.Veronábana’ 
főparancsnokságot Woyna vette át.—  i íkén a’ veronai csa
patnak egy napi parancs olvastatott fel, mellyben a’ Mincio 
vonal oltalmazása ajánltatik. Állitlatik hogy már két fel
hatalmazott küldetett Bécsből az olasz kérdések békés utoni 
kiegyenlítésére. Legnago lOkén mag az ausztriaiak kezében
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volt. Pannában a’ kormányzóság leköszönt, és csak addig ma
rad főn, még ideiglenes kormány ki nem lesz nevezve. A’p ar- 
mai status Károly Albert védelme alatt áll ; a’ parrnai her- 
czeg leköszönt vagy kényszerittetell leköszönni. A’ szicíliaiak 
csakugyan Ferdinándnak egyik fiát kérik királyokul.

A’ velenczei 17iki hivatalos jelentés szerint: a’magya- 
í oknak \eronában nincs nagy kedvük harczolni Olaszhon 
ellen, nagyobb ütközet nem történhetik, miután az olasz csa
patok szétoszlatván Sarcahidnál Tirolban 600 osztrák és 
arcioni csapatja megütköztek. Amazok Toblino várba visz- -■ 
szahuzlák magokat, hol most bezárva vannak.

\  e r  o n a , april 19. Peschieránál tegnap nehány ál- 
gyulöves valtatott, és a piemontiak az ottani várparancsno
kot Rath bárót fölszólították a’ vár átadására.Ma érkezett hi- -  
reknyománFerrarábanaz osztrákok hatalmában van migmin- 
dig a’fellegvár. Mig élelmi szerok lesz,addig csak tarthatják á 
magokat a’ pápaiak ellenébe. Legnago és Mantua közti koz- - 
lekedést nehány önkénytes csoport ismét elzárta.

szám.
Gyógyszertár eladandó.

Egy gyógyszertár nem meszsze Pesttől, a' legjobb állapotban ’s üzletben, igen ked
vező föltételek mellett eladó. Bérmentesített levelekre bővebb felvilágosítást vehetni e’ tárgy
ban Leyritcz Fridriknél Pest april 2<>án 1848. ~ 3

E It T  E S I T  O.
T r a t t n e r  és Kár o l y i ná l

P e s t e n ,  megjelentek az

1848kl Országgyűlési

Hirdetvény.
Buda főváros hatósága részéről ezennel közhírré tétetik: hogy e’ város kebelében mai 

naptól kezdve bárány,- juh,- ürü,- borjú és marhahúst szabad lesz mindenkinek, a’ kijelölendő 
helyeken és megállapítandó rendőri szabályok mellett árszabás nélkül kivágni.

Kelt B u d á n ,  1848. évi april hó 18. tartott közgyűlésből. Ö f f n e r  Ferencz s. k. 
polgármester. B r a n d t w e i n  er  János hely. főjegyző. 3 o

Hirdetvény.
Itt Pesten ezentúl a’ Leopold-városban, minden cső t ö r t ö k ö n ,  a’ váczi úton,

az újépület, és sétatér tájékain; „ ,, • ,
ügy szinte T e ré z -v á ro sb a n  , minden h é t f o n  a Nagymező utczaban, I s t vá n ,  

és H e r m i n a  téreken külön hetivásárok fognak tartatni. Költ Pesten az 1848ik évi april 
l2kén tartott tanácsülésből. A’ városi tanács által. 3 - 3

GftzIwjéziisiSÉ hirdetvény.
Az első cs. kir. szabad, gőzhajó-társaság részvényeseinek folyó évi april 12én tartott 

közgyűlésében elhatároztatott, miként a’ lefolyt üzletév tiszta nyereményéből mindegyik 500 
pfrtos részvényre 23 pírt fölülosztalék fizettetik, kivéve azon 9emissiót, melly az I846dik 
évi martius20kai közgyűlési határozat folytán I848iki martius lsőjétől fogva vesznek részt 
a’ társaság nyeresége vagy veszteségében.

E’ szerint a’ részvényes urak az i848ik i martiusra eső 
egy egész részvényre 35 frt 30 krt. 
egy fél részvényre 17 frt 45 krt.

azok pedig, kik már a’ szokott 5 száztóli fizetést 12 frt 30 krral megkapták, a’ hátralevő részt
egy egész részvényre 23 irtot 
egy fél részvényre 11 frt 30 krt.

a’ kezüknél levő szelvények magokkali hozása mellett, Bécsben a’ középponti hivatalban, 
vagy az ügyvivőségeknélPesten, Pozsonyban vagy Linczben méllóztassanak fölvenni. 3 — 3

iilet nyitatott, melly végből az ezen hivatalt el
nyerni kívánok (őlhivatn.k, hogy szükséges keles tü l iilet erdészi állomásra.

Kassa sz. kir. város erdei hivatalánál egy J lékekkel, és e’részbeni jártasságukat igazoló bi- 
erdészi 2(iö pft. évi fizetés 12 öl tűzi fa, 20 po- zonyitványokkal ellátott folyamodványukat a’ 
zsonyi mérő gabona, szabad lakás, és egy lótar- + !̂" nl' "’ ,7,+ntt noi-wum,-KaaUm
tással ellátott állomás megüresedvén, ennek be
töltésére folyó évijuniushó 27dik napjáracsőd-

T an sz é k re  p á ly áza t-h ird e té s .
Ő cs. ’s apóst, kir Felsége kegyelmesen meg

hagyni méltóztatott: hogy a’ pozsonyi főtanodá
ban a’ természeti jogtan Kolbay Mátyás ált ti a’ 
bányajogtan további megtartása mellett, adas- 
sék elő; az álladalomtan és magyar közjogtan

város t. tanácsának a’ kitett határidőig beadni 
igyekezzenek. Kelt Kassán mártius 20án 1848. 
évben. 2—3
székére pedig pályázat hirdettessék. Miről az il
letők azzal értesittetnek: hogy az említett tan
székre^’ magyar királyi tudományegyetem jog
kara előtt tartandó pályázás határnapja, folyó 
észt. October őkére lűzetett ki. Pesten mart.23án 
1848. Szoblahói Pálma Elek, egyetemi tanács 
jegyző. 1—3

H i r d e t v é n  y.
A’ nagyméllóságu magyar királyi udvari 

kincstér tanácsának kegyes rendeleténél fogva, 
a’Tiszán inneni királyi koronái szabados kerület 
tanácsa részéről közhírré tétetik: hogy, a’ most 
érintett kerülethez tartozó következő javadalmak 
u. m. 0 -Kanizsa, Zent a, Adu, Ó-Becse és széni 
Tamás, mvárosokban, úgy Mar tony os, MohoUj. 
Petrovoszello ’s Turin helységekben - nemkü
lönben Adorjtiinyon, az ókanizsai ’s zenfai csár
dákban, a’ bor- ’s pályinka kimérési, az ókani
zsai vásári helypénz szedési, Martonyoson, ó- 
Kanizsán, Zentán, Adán, Moholyon,Petrovoszel- 
lon, Földváron, Turián és szent Tamáson a’hus- 
mérési, ó-Kanizsán, Zentán, Adán, Moholyon, 
ó-Becsén, Földváron, Turián és szent Tamáson 
az úgynevezett korona vagyis őszi hónapokbani 
ürü vágási, ’s kimérési, Martonos, ó Kanizsa, 
Zenta, Ada, Moholy, Petrovoszello, ó-Becse ’s 
Földvár határaiban a’ tiszai, Földvár, Turiaés 
szent Tamás határaiban a’ F e r e n c z  csator

nái, az ó-kanizsai, zentai, ’s petrovoszellói ha
tárokban a’ tóhalászati, valamint az egész kerü- 
letbeni sörmérésí jogok, ’s a’ 2200 □  számított 
252 lánczból álló kerületi szállás folyó 1848dik 
évi november hó 'ső napjától kezdetét veendő 3 
egymásutáni évekre, az ó-kanizsai, zentai, adai, 
’s ó-becsei vásárokbani italmérésijog pedig egy 
évre, ugyancsak folyó évi június I lén ó-Becse, 
mvárosában a kerületi tanácsházban reggeli ó- 
rákban tartandó nyilványos árverés utján ha
szonbérbe fognak kiadatni.

Mindazok tehát, kik a’fentebb elősorolt ja
vadalmak kibérlendése iránt tartandó árverés
ben részesülő: kívánnak, köt lesek leendnek va
gyonúik állapotát hilelesen bemutatni, ’s a’ ki- 
bérleni kívánt javadalmakhoz arányzott bánat
pénzt előre letenni.

A’ többi föltételek a' kerületi jegyzői hiva
talban eleve is megtekinthetők. A’Tiszán inneni 
királyi koronái és szabados kerületnek l848dik 
évi februárius 28dík napján Ó-Becse mvárosá
ban tartott tanácsüléséből. 1—3

1848.

nyomtatópap. 20 kr. pgőben. Több F ü g g e l é k k e l :második kiadás, finom papiroson 30 kr.,
H a t á r o z a t o k :

1) A’ királyi városok szavazatáról.
2) Országgyűlési szállásokról
3) A’ 1848. 9. töivényczikkely értelmezése arról: mi ú r b é r i ?
4) Névsora azon országos választványnak, melly 1848. mart. 14. Bécsbe fölirással 
éhez fölküldetett.
5) Nyilatkozata az országos rendeknek a’ felelős minisztériumról.
6) Miniszterek. — 7) Miniszteri rendelet a’ népgyülésekről

ő felségéhez

A’ gőzőMlli in- (tatásai Pestről.
1848dik évi május 1 jelöl kezdve.

P e s t r ő l  B é c s i g  naponkint reggeli 6 órakor, kapcsolatban Győrrel.
,, O r s o v á r a  minden vasárnap reggeli 5 órakor, Galacz és Konstantiná-
„ ,, polylyali kapcsolatban az oláh részen, és május 7 és 21dikén
,, ,, Odessával.
» 1, minden csütörtökön reggeli 5 órakor (minden 14 napokban
m ,, egyesül Galacz és Konstantinápolylyal a’ török részen.)

E’ gőzősök megérkeznek Orsováról minden vasárnap reggeli 4 órakor, és 
minden csütörtökön délutáni órákban.

„  T i t t e l i g  minden kedden és pénteken reggeli 5 órakor, le és fölfelé 
„ ,, Eszéken át; a’ kedden induló gőzös Szegeddel kapcsolatban áll.

E’ gőzösök minden vasárnap és szerdán délutáni órákban Tiltelből megérkeznek.
Vo nla tó hajó k indulásai.

P e s t r ő l  B é c s b e  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 
szombaton megérkeznek.

,, O r s o v á b a  minden kedden elindul, és minden szerdán megérkezik. 
P e s t e n ;  május Íjén 1848.

Az első cs. kir. szab. Dunagözhajözási társaság főügynöksége. 1— 0

A’ gőzösök já- Mi r í »  a’ Tiszán
1 jelöl kezdve.
Z i m o n y b a  Pesttel kapcsolatban minden

18481k évi május
S z o l n o k r ó l  S z e g e d r e ,  T i t t e l b e  és 

„  „ kedden reggel.
,, S z e g e d r e  minden szerdán és szombaton reggel 

S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden hétfőn, csütörtökön és szombaton reggel.
,, Z i m o n y b a  minden szerdán reggel.

Z i m o n y b u l  T t t t e l b e ,  S z e g e d r e  és S z o l n o k r a  minden csütörtökön.
Minden kedden indul egy vontalógőzös Szegedről Zimonyba, és minden pénteken 

Zimonybul Szegedre.
P e s t ,  május Íjén 1848. 1— 0

A’ budai ’s pesti jótékony nőegyletek által fentartott szeinhályog-gyógyintézet Lippay ta
nár ’s orvos ur kormányzása alatt f. e. april tjén megnyílt.

Á rverési h ird e tv én y .

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y

а) a’ parasznyai korcsma;
б) a’ miskolezi serházban gyakorlandó ser 

A’ nagym’gu magyar kir. udv. kamara jó- és pályinka-mérés ;
váhagyásábólközhírré tétetik , miszerint 1848 7) a’ miskolezi nagy serház;
észt. május 8kán (nyolczadikAn) Miskolczon a’i 8) a’ mező-keresztesi pályinkaház és
kir. kor uradalmi kormányzói 1 díban tartandó korcsma ;
árverés utján következő haszonvételek fognak; 9) a’ diósgyőri fürdőház; végre 
bérbe adatni, jelesül: " 1 10) Csaba helységben létező 17 hold kú

t j a ’ sajó-petri korcsma és mészárszék; koricza-földek 1848. észt. november lső nap- 
2) a’ mező-kövésdi kissebb korcsmák jától számítandó 6 esztendőre.

1848. észt. november lső napjától számítandó Az árverésben részt venni kívánók szüksé- 
6 esztendőre ; j ges bánatpénzzel ’s kellő biztosítékkal eleven

s') a’diósgyőri kissebb korcsmák; ! dőlegellátva hivatalosak; kik az árverési folté—
4) a’ felső-győri kissebb korcsmák 1S48. teleket a’diósgyőri kormányzói irodában eleve 

észt. november lső napjától számítandó 3 észt, js megtekinthet i k . __________  3— 3
betűivel uri-utcza, 453. szám.Nyomaitk T ra 11 n e r -  K á ro 1 y i
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kedd m.\jus 2 kán JELENKOR. 52ik szám 
1848.

Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s  l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden Ízben egyegy ivén. Előfizethetni helyben a’ szer
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dtk sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt peilfi: minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kiván- 

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. fópostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Vélemény az illyr-szerb 
mozgalmak megelőzése tárgyában. Miniszteri rendcletek. Ausztriai stá
tusadósság. A' nevek magyarításáról. Pályakérdés a’ nevelési ügyben 
INyiltlevél gr- Batthyány L. miniszterelnökhöz.. — Vidéki mozgalmak.^ 

K ü l f ö l d ,  (Francziaország.)

É r te s i  tő .

MAGYARORSZÁG és ERDELY.
P e s t ,  május lsőjén.

Múlt szombaton az erdélyi küldöttség tiszteletére la
koma tartatott a’ radicál körben barátságos és tanuságteljes. 
— Számosán vónek részt e’lakomán,mert végtelen azok sora, 
kik sóvár vágygyal óhajtják a’ múlt viszályi által kelté sza
kadt nemzet mielőbbi egyesülését.

W e s s e l é n y i  Miklós nemes lelkű hazánkfia, polgár- 
martyrjaszabadelvü érdekeinknek, szivet merevítő,telket fel
rázó beszéddel rajzolá hazánknak nemzetiség ’s szabadság 
tekintetébeni mai aggasztó helyzetét.

„Bánátban ’s Bácskában véres jelenetek merüllek fel 
— mond a’ dicső hazafi— szláv szellem és érdekben. A’szer- 
bek honunkban fekvő több helyekenKaraGyiorgyovicsot kiál
tották királyuknak. Szakadást proclamáltak tehát, ’s egyesü
lést Szerbhonnal. A’ borvát bán J e 11 as i c li egyenesen ki
nyilatkoztatta: miszerint ő ellenforradalomnak, vagyis a’dol- 
gok régi lábraiviszszatételének álland élére, nem Bécsből 
utasítva ugyan, hanem oda tartozó hűség következtében. Ál
lítani merészli: miszerint az, mit jó királyunk nálunk, ’s az ö- 
rökös tartományokban —  az ö r ö k i g a z s á g n a k ,  ’s 
korszellemének hódolva— a’ szabadság és jogok érdeké
ben tett, m i n d a z  t ő l e  c s a k  k i c s i k a r t a t o t t .  Hogy 
ő illyreivel, ’s százezerén fölül intésére váró határőreivel 
megmentendi császárját ezen állítólag kényszerült állapotá
ból, ’s viszszaállitandja annak régi hatalmát’s a’ dolgok ré 
gi állását.“

Hogy ezt Jellasich mint élő masina nyilatkoztatta, azon 
legkevésbé sem ütődünk meg, de hogy—  a’magátszabadel- 
vü ’s függetlennek czimezgető illyrség e’ fonák botorságra 
örömzajt tapsol, azon elszomorodtunk,’s ama német jós sza
vait sejtjük ez által teljesülendőknek, ki a’ borvát vidékeket a- 
zon perezben mondáa’szabad státusok sorából eltünendőknek, 
midőn megszűnt Magyarországgal egy korona alatt lenni.

Pedig az illyrség tapsol a’ báni masina szél elleni ke
repesére.

Mertaz„agramer Zeitung“ 43dik számában csak úgy 
odavetve ezeket jegyzi föl:

,,A’ magyar minisztériuma’ zágrábi hadi parancsnok
sághoz már több rendeletet intézett, de mellyekugy— a’hogy 
kell — a d a c t a  g e l e g t w o r d e n  s i n d .  Ezentulazon- 
ban illyetén rendeletek fölnyitatlanul fognak viszszaküldetni.“

Ezekből ’s hasonlókból hiszszük, hogy a’ minisztérium 
a’ borvát bánnak Budapestre lelt megidézését kívánt ered- 
vényünek maga se tartandja, ’s igy intézkedni fog komoly 
lépésekről. —

Ezt nekünk tennünk kell minélelébb— rögtön. Nem az 
illyrek ’s szerbek őrültsége miatt, mellyel nehány puskaporos 
lapdacs recidivázás nélkül megszüntetend, hanem intézked
nünk kell tengerpartunk miatt, melly kereskedésünk, iparunk 
’s földészetünk kifejtése ’s gyarapodásának ,sine qua non‘ja.

Intézkednünk kell ama rokonink érdekében, kik itt mar- 
talékiul tételvék ki ellenségeik dühének.

A’ leUesTurmező ’s Zágrábmegyei barátink imádkozó 
sóhajokkal néznek e’ szép haza nemzeti kormánya felé, mi
kor jelenend meg segitségökre ama hős karokkal , mellyek 
a’ nyakas horvátokat kétszer tériték már rendre, ’s most har
madszor az illyreket keilend útba igazitniok.

Halljuk, hogy C s e rn  ov ics  temesi főispán miniszteri 
biztosul küldetett Zágrábba. Ez nem elég ott, hol százezer 
fegyveresről beszélnek.

Itt teendője a’ minisztériumnak.
lször. Megkérni a’ felséget, hogy a’bécsi camarilla ál

lal vétkesen utasított bánt hivatalától rögtön foszsza meg. Ezt 
az ország nyugalma, a’ népnek jogai kívánják. Jelentse ki ő 
felsége, hogy az alkotványos concessiókra nem erőszakolta- 
tott, mert engedve az idő szellemének azt azon hajlamból té
vé, mellyel népei boldogságátvele született jóságánál fogva 
akarja is, eszközli is.

2szor Jelentse ki a’ minisztérium, miként az illyrismus 
szembenaz európai népmozgalmakkal a’ szabadságot elölni, 
’s az absolutismust sírjából ismét a’népek nyakára erőszakol
ni akarja.Ez által a’ szabad Európa indignatióval forduland e’

hallatlan szemtelenség felé,’s a’ kötelességükről megfelejtke- 
zettek nem maradandnak megfenyittetés nélkül.

3or. A’ hazánkban lakó ’s nemzeti érdekeinkhez híven 
simuló oláhságnak külön egyházi elöljáróság adassék elszakít
va a’ ráczoktól.

4er Mobilisálhatónemzetőrség alakittassék. Hazánkliai 
nem késendenek e’ miniszteri fölhívást sziwel lélekkel hasz
nálni, midőn a’ haza vészben forog.

Ajánljuk e’ pontokat, vagy ha jobbak lennének kéznél, 
tehát azokat, csak az istenért intézkedjék a’ minisztérium, mert 
a’ vész— mint l826ban— tűzhelyeinknél lepend meg. 
H i v a t a l o s  é r t e s í t é s e k  a’ k e r e s k e d é s  m i n i s z t é 

r i u m r é s z é r ő l .
I. A’ kereskedési miniszter , az ideiglenes hadügyi és 

pénzügyi miniszterekkel egyetértve, — szerződést kötött a’ 
pesti gépgyár-társulattal, mellynél fogva ez utóbbi a’ hen
germalom mellett levő mostani gépgyárát azonnal fegyver
gyárrá átváltoztatni, ’s a’ lehető legrövidebb idő alatt olly 
állásra emelni tartozand, hogy az naponként 500 db fegyvert 
kiszolgáltatni képes legyen. —  A’ minisztérium előlegesen 
megrendelt 100,000 darabot. Ezek minősége fölött bizott- 
vány fog ítélni. A’ fegyverek árának maximuma, és minimu
ma is meghatároztatok

II. A’ kereskedési miniszter rendeletel küldött nemcsak 
a’ postahivatalok tisztségeihez, hanem a’ veszteglő intézetek 
kormányzóihoz is,mellyekben a’levelekfelbontása’s feltörése 
hivatalvesztés ’s a’ legszigorúbb büntetés terhe alatt eltilta- 
tott, ’s az illető főtisztségek e’ részben felelősekké tétettek.

III. A’ kereskedési miniszter előterjesztésére, a’ nádor 
’s királyi helytartó folyó hó 27én a’ következő kinevezéseket 
hagyta jóvá :

Állodalmititkár: Trefort Ágoston.
Miniszteri titoknok: Lukács Móricz.
Osztályigazgató tanácsnokok: a’kereskedési osztályban: 

Frölich Frigyes, —  az iparosztályban.-Rombauer Tivadar,—  
a’ postaügyi osztályban: Ambrus Mihály.

Tanácsosok: a’ harminczadi ügynél.-Keszlerfy János,—  
a’ kereskedési osztályban:Manó István, az iparosztályban:Fad- 
gyas Pál.—  Végre:

Titoknokok: Mikecz András, Péchy Ferencz, Kiss Miklós, 
Csanády Ferencz, Bogyó Sándor,és Korizmics László.

A’ kereskedési miniszter által fogalmazóknak neveztet
tek: Emődy Dániel, BajnerPál, ésGyurkovics Máté, fogalma
zói segédnek pedig Pataki Kálmán.

Rendelet.
A’ belügyminiszter előterjesztésére rendelem a’ mint kö

vetkezik: 1) Főispánná: Verőczében: JankovicsLászló,Temes- 
ben: Csernovics Péter, Pozsegában: Jankovics Gyula. Fiumei 
kormányzóvá gr. Erdődy János, ezennel kineveztetik. 2) Je
lenrendelet végrehajtásával a’ belügyminiszter bizatik meg.

Kelt Budapesten, apr. 26. 1848. Belügyminiszter 
(P. H.) S z e m e r e Bertalan.

E g y  h a n g  a ’ n é p b ő l . 1)
Adós fizess 
Nép sza va .

Régi közmondás: ,,a’ falevél nem zörög hiába.“
A’ mitől féltünk , megtörtént.
A’ Pesti Hírlap 34dik számában, f. hó 28án az osztrák 

császárnak egy Is tv á n nádorunkhoz intézett ,,cabineti lei
rata“ közöltetik.

Felszólittatik abban a’ nádor, mikép az osztrák státu
sok érdeke úgy kívánván, t u d a s s a  az ország rendéivel, 
hogy Magyarországnak, a’ birodalom hitelének fentartására, 
s z ü k s é g  Ausztria tömérdek(hir szerint mintegy 1200 mil
lió) statusadósságából egy negyedrészt, 10 milliónyi meny- 
nyiségü évenkénti adóban, elfogadni.

Nem szólok az érzeményről, mit ezen irat bennem fel
korbácsolt; ezért talán orromra is koppantanának e’ s z a 
b a d  hazában. Azonban azt senki sem tilthatja meg, hogy az 
ausztriai statusadósság elvállalásáról, mint szabad polgár, ’s 
kinek zsebére szinte van számítva, szabad véleményemet el 
ne mondjam.

Sietnem kell ezzel, sietni kell e’ haza minden polgárá
nak , mert az idő nyakunkra n ő , ’s a’ státusadósság meg
érkezik. * *)

’)  Lapunk nyilatkozott ugyan már az ausztriai státus-adós
ságok tárgyában, mindamellett magánynézetek nyilatkozatitól 
a’tért elzárni nem akarjuk. Szerk.

*) Már nem hiszem, hogy megérkezzék. Az időszaki lapok 
általányosan ellene szólanak; melly örvendetes eseményhez még 
reményem sem volt, midőn e’ sorok Írattak. N. G.

Rövid leszek, mert itt tisztán állnak a’ dolgok. . . .
Először is kérdem: Lehet é Ausztria adósságából igaz

ságosan Magyarországra róni ?
Ha Ausztria maga érdekében tette az adósságot: nem. 

Erről a’ pragmatica sanctió milsem tud, de n e m  is s z a 
b a d  tudnia.

A’ ,leirat4 sem szól kötelességről, hanem csak »szük
ségből. —

’S e’ szükség abban áll, hogy különben, ha t. i. nem 
vállalunk Ausztria státusadósságából nyakunkra , az osztrák 
státusok közt b i z a l m a t l a n s á g , a z  e g y e s s é g  m e g 
z a v a r á s a ,  ’s a g g o d a l o m  fog beállani.

Ugyan kérdem: ha valaki nekem azt mondaná: Bará
tom, adós vagyok, adj nekem ennyit meg ennyit— i n g y e n ,  
különben bizalmamat elveszted— mit mondjak azon halandó 
embernek ? —

Bizonyosan illyesmit: atyámfia az urban ! ha bizalmad 
volt irántam, az onnan származott, hogy megérdemlettem. 
Én nem szoktam béren vásárolni bizalmat.

Ha egy másik egyed, kivel különben szövetségben ál
lottam, ezi mondaná: czimbora, hogy az egyesség meg ne 
zavartassék közöttünk, segítsd a’ n a g y  h a r a n g  n e v é 
b e n  űzetni adósságomat, még pedig mivel neked több bir
tokod van, mint nekem, aránylag nagyobb mennyiségben—  
mit feleljek neki ? —

Én ezt felelném: Az én létem, mint önállóé, nem függ
vén a’ tiedtől, az eszélyesség azt hozza magával, hogy érted 
magamat koldusbotra ne juttassam. —  Sajnállak, mint kön
nyelmű embert, ki, mig én nyomorogtam, Ínséggel küzdöt
tem, tehetségeden fölül, aufschreibenre vigan valál. Sajnál
lak, mondom, de nem segíthetek rajtad. Nekem minden kraj- 
czáromra szükségem van , hogy az eddig igaztalannl általad 
költögetett jövedelemmel jóllétre emeljem pangó ’s korhely
séged által kifosztott családomat.

Erre talán amaz ezt mondaná: Nemén, hanem átkozott 
gonosz ügyvivőim tettek téged— valamint engem is— tönk
re. Ók annyira befontak kígyói ügyességökkel engemet, 
hogy még felelősségre sem tudom őket vonni.

— Ügyé? igy sebaj, czimbora! így te sem  vagy kö
teles űzetni. Nyilvánítsd ki, mikép te kezeid mosod, mert té
ged meg sem kérdeztek a’ roppant pénzöszszegek felszedé
sénél; ’s azokat gonosz ügyvivőid néma’ te javadra, hanem 
jogtalan állásuk biztosítására forditák. Most űzessék azok, kik 
elköltötték vagy zsebökre rakák.

— A g g o d a l m a m  még ez által nem volna eloszlat
va— viszonzaná talán az én jó emberem —  igy ügyvivőim 
pénztára buknék meg, ’s az közös bukásunkat vonná maga u- 
lán. Gondold meg, itt te is érdekelve vagy.

—  Ebben igazságod lehet. Azonban az érdekeltség 
csak igaztalan b e f o n á s b ó l  eredhet, mint midőn a’ rabló
nak kénytelenek vagyunk átadni pénzünket, hogy házunk a’ 
folgyujtástól megmentessék. Ámde az életrevaló ember min
dig a’ kisebb roszat választja. —  Most azonban veled többé 
semmi közöm. Gondoskodjál magadról, mint én magamról. 
Én nem űzetek.---------

Igen, honfitársaim, ki nem szolgalélek, át fogja látni, 
áiogy nekünk nem  szabad  űzetnünk.

A’ nagylelkűségnek is van határa, mellyen tűi őrült
séggé fajul.

Mentsük meg magunkat Európa méltó gúnykaczajától, 
melly olly hangos lenne, hogy megrendülne reá a’ föld.

Ausztria hivatalosan kimutatá, hogy Magyarország jöve
delme nem volt eddig elég sajátköltségei fedezésére:neki kel
lett azt pótolni. Honnan kívánhatja tehát, hogy honunk 10 : 
mondd: t íz  millió frtot űzessen neki évenként potyára? Kö
szönje meg, hogy a’ terhet (!???!) levettük nyakáról, ’s for
dítsa bátran ezen öszvegel, mellyel eddig költségeinket pó
told, státusadósságai törlesztésére.

Vagy ha nagylelkűség az, mi tólünkköveteltetik, hogy 
kislelküeknek ezután se tartassunk, még ellenségeinktől se:ű- 
zessé meg Ausztria, mi Napoleon bukása után a’ francziáktól 
megtérített hadi költségből minket magyarokat illetne; űzesse 
viszsza, mit a’ franczia háborúk bevégzése óta a’ sóár föleme
léséből eddig bevett: és mi bizonyosan könyörülni fogunk szá
nandó sorsán. De addig se m 'n i esetben.

Itt értekező egy intermezzo után módot vél látni, melly 
által ki lehet az ausztriai bank történhető bukásából a’ minket 
fenyegető rosszat kerülni.

’S e’ mód, melly i g e n  f o n t o s  és  f i g y e l e m r e  
mé l t ó ,  az volna, hogy a’ pénzügy minisztérium országos 
bankot állitván— habár alaptőke nélkül (?)  is föl, ezáltal rög-



a i e

ion uj bankjegyeket bocsáttatna ki a’ honunkban most folya
matban levők becserélésére. A’ becserélt német bankjegye
ket aztán beváltás végett időről időre Bécsbe küldené*)... A- 
rany és ezüst bányáinknál minél több kezet h o z n a  mozgásba, 
’s a’ kiásandó érczeket rögtön pénzzé veretvén, azzal a’ ki
bocsátottmagyar bankjegyek fölöslegét időről időre bankunk 
által beváltalná.’S mivel Kossuthnak egy megyei gyűlésen tett 
nyilatkozata szerint a’ fagomb is pénz, csak a’ státus garanti- 
rozza—-a’ státuspapirokat lehetőleg garantirozná.

Ez intézkedés nem fogná megzavarni az Ausztriávaü 
egységet. Lenne külön magyar pénzünk,’s az örökös tarto
mányokkal pénzcsere utján közlekednénk.

HaLombard-Velericze eltudott élni saját pénze haszná
lata mellett, ugyan miért ne tudnánk mi?

’S én úgy vagyok meggyőződve, miszerint Magyaror
szág csak  önmaga állal kibocsátott pénzével mentethetik meg 
azon örökös rettegéstől, mellyben Ausztria bankja tartotta. 
Mert ki áll jót, hogyha most Ausztria adósságát elfogadjuk, 
néhány év múlva be nem következik a’rcttegett osztrák bu
kás, ’s reá talán a’ kegyelmes devalvátió? Vájjon Ausztria az 
annyi áldozattal eszközölt béke ideje alatt ’s honunk kizsák
mányolása mellett nem é szaporította, a’ helyett,hogy törlesz
tette volna, státusadósságál? Nem fog é minden nagy lelkü- 
ségünk mellett ezután hasonlón tenni?

Ideje már, hogy valahára tisztába jöjjünk magunkkal,’s 
a’ fölebb említeti jármot kivessük nyakunkból.

Itt azt vethetné valaki szavaim ellenébe, hogy „hátha 
Ausztria nem válthatná be általunk hozzá küldött bankjegyeit, 
vagy épen nem akarná?

Ez ellenvetésekre én igy felelnék: Ha rögtön be nem 
válthatná (a’ mint hogy mostani szorult helyzetében aligha 
is válthatná az egészet), Ausztriát szénvedőleg terhelő sta
tusadósságul rónám fel, ’s törlesztés utján fizettetném. Ho
nunk pénzügye biztosítva, ’s jövedelmi forrásaink kezünkben 
lévén: mitsem fognánk ezen intézkedés által veszteni.

Ha pedig é p e n  n e m a k a r n á  beváltani: ezáltal 
Ausztria újabb gyalázat bélyeget sülne Europa szeme láttára 
saját homlokára,— ’s mi mégis kevesebbet vesztenénk, mini 
ha, hiedelmem ellenére, a’ bécsi bank bukását, melly előbb 
vagy utóbb mulhatlanul be fog következni , öszszedugott 
kézzel bevárnók, vagy státusadósságának egy részét elvál
lalnék. —

Ugyvan! ’S történjék bármi: nekünk nem szabad— u- 
tódainkra nézve is, kik megátkoznának könnyelműség- vagy 
Önhaszonlesésünkért— nem  szabadsz  ausz
triai slátusadósságból csak egy fillért is elvállalnunk.

Gondoljátok meg kedves honfitársaim: tiz  m i l l i ó  ft 
é v e n  k i n t i  adó ,  melly nem is törlesztés fejében , hanem 
—- a’ tőke örökös adósságul fönmaradván —  határ nélkül fi
zetendő kamalképen követeltetiktőlünk,—  koldusbotra jut
tatná kifosztott hazánkat. Koldusbot mellett pedig a’szabad
ságnap sincs megvalódi becseésize.

Én nem is hiszem, hogy az a u s z t r i a i  kormány 
most, midőn honunkban a’ nemesség adófizetésre szorillalik, 
’s a’ kényelmes semmit tevésből erkölcsileg dologra kénysze- 
riltetik,— komoly szándékkal javaslotta volna szóban levő ca
binet! leiratot. Inkább hajlandó vagyok az ittott fölmerülő vé
lekedéshez csatlakozni, mikép a’ leirat csak előkészítője ’s 
utegyengetőjevolt a’ bécsi bank bukásának.

Tehát ébren legyünk hazámfiai! ébren legyünk! ’s ne 
ölbe tett kezekkel! N a g y  Gábor.

Nevét mindenki szabadon magyaríthatja.
Miután a’ nevek születéshely, nemzetség, birtok, vagy 

valamelly tulajdonság ’sat. után keletkeztek, ezek pedig mind 
változtatást szenvedhetek, világos: hogy a’ neveknek is v ál -  
toztathatóknak kell lenni.

És hogy a’ neveket valóban minden megszorítás, v. díj
fizetés nélkül változtatni lehetett, mind a’ régi, mind az újabb 
kori történetekből kiviláglik.

Nem lenne ugyan szükség a’ történetre hivatkozni,mert 
a’ mi jogos és ennélfogva az állodalom czéljával ellentétben 
nincsen, az mindenkinek szabad; a’ névváltoztatás pedig a’ 
mennyiben nemzetiségi tekintetben a’haza fiait egymáshoz kö
zelebb hozza, még hasznos is: annál szabadabb.

De azért nem lesz fölösleges némelíy példákat belőle i- 
dézni. —

A’ görögöknél bármi nevet szabadon lehetett választa
ni, mert illyes nevek: Sofia, Georgius, Demeter, Democritus 
’s t.eff. mind jelentéssel biro,és tulajdonság vagy foglalkodás- 
tól kölcsönzött nevek, és sehol nem olvassuk, hogy ezek vá
lasztására valaki jóváhagyásáért kellelt volna folyamodni.

A’ magyar birtokos nemzetségek ágai a’ mint birtokuk

* ) A’„maiTius tizenötödike“ lap szerint Kossuth pénzügy- 
miniszter épen ezzel lényegété a bécsi bankot, ha ez neki bizo
nyos időre három millió fi. ezüstöt nem küld. Ez megezáfolja a- 
zon hirt, mintha Kossuth hajlandó volna a’ szóban levő státusa
dósság elfogadására; m it  a z o n  b an c s a k a’ r ó s z  a k a-  
r a t  t e h e t ő  fel K o s s u l h r ó l .  Mi G.

változott ama századokban,midőn leginkább a’ birtoktól kéz- , 
etették neveket kölcsönözni ehezképesl szintén szabadon változ
tatták neveiket; a’ mint ézt néhai IIorvállsLván nagytudomá- 
nyu irónk„Magyarország gyökeres régi nemzetségeiről“ tár- j 
gyaló könyvében alaposan megmutatva kiki olvashatja.

így Erdődi magyar ’s Fischer németirók nevöketszin- 
tén átváltoztatták a’ nélkül, hogy valakitől engedelmet kértek 
volna, az elsőbb Sylvester, a’ másik Piscatoris név alatt Írván.

E’ példák után ’s jognál fogva én is elégnek tartom ki
jelenteni, hogy Schíndlberger Lajos, Iván, Vincze, József, 
Lipót és Gyula vezeték nevöket „Szigetvári“ névvel cserél
ték föl.

És hogy ez minél nagyobb nyilványosSágra jusson , ha
zafiul bizodalómmal fölkérem mind a’ két magyar haza hír
lap szerkesztőségeit: hogy e’ névváltoztatást tartalmazó pon
tot lapjaikban közleni szíveskedjenek.

Az ó-aradi, soborsini, nagy-becskeréki,és buda-krisz- 
tinavárosinagyliszteletü népoktató urakat pedigtisztelettel ké
rem: miszerint ugyanezl.-az isőaz l82ö ik  és l824ik ; a’ 2ik 
az l8 3 2 ik ;a ’ 3ik az 1837 és 1S41 ik,és a’ 4ik az I847ik 
évi anyakönyvekbe szintén beigtulni ne terheltessenek.

Hogy pedig az illyes szabadon tett névváltoztatások az 
anyakönyvekbe valóban beigtassanak, az volna javaslatom: 
hogy jövendőre minden, ki nevét megakarja magyarítani, le
gyen köteles ezt legelsőkben a’ kormányi lapban nyilványossá 
tenni, megyjegyezvén: hogy ez alkalommal születése évét és 
helyét is kijelölje. A’ kormány részéről pedig egyszer minden
korra ilyenforma rendeletnek kellene megjelenni: „Szabad 
lévén bárkinek és pedig minden díjfizetés nélkül nevét meg- 
magyaritani, rendeltelik: hogy az illetők által választott neve
ket azon egyházak lelkialyAi, mellyekben azok keresztelteltek, 
az anyakönyvekbe ingyen igtassák be.“

S z i g e t v á r i  Lajos.

Nyílt levél az ideiglenes hadminiszter úrhoz.
Polgárminiszter!
A’ nép őrszemmel ugyan, de rendilhetlen bizalommal 

tekint önre.
E’ népet tegnap, midőn mégrabszolga volt, több mint 

10,000 álgyu védelmező,—  e’ nép ma, midőn szabad és 
független, saját erejére van hagyva.

E’ népnek szabadsága, függetlensége —  biztosítására 
nincs hadserege —  csupán gyenge, vérző maradványa; om- 
latag romjai egy szerencsétlen, szánatraméltó várháborúban 
demoralizált hadseregnek.

• Évezredek tapasztalása bizonyítja, mikép a’ teslvérhá- 
bo rua’ hadsereget okvetlen demoralizálja.

Polgárminiszter! A’ nép nem csak szabad, a’ népsza
badságának öntudatával isbir; a’ szabadság öntudatával bíró 
nép pedig leigázhallan, inkább meghal, mintsem szabadságát 
újra elveszítse.

De ki volna elég vakmerő magára vállalni a’ rettene
tes felelősséget, a’ népnek kétségbeesési harezra kényszerí
téséért? Senki, még csak egy csepp hasztalan ontott vérért 
sem lehet felelős.

Azuj kor háborúit nem csupán physikai erő dönti el,ha
nem és kiváltképen erkölcsi erő, a’ pénz, az intelligentia e- 
reje. —

A’tüzérhad a’physikai, pénz-és intelligentiaerejét egye
síti magában n e m z e t i  t ü z é r  h a d  amazokhoz még a’mo- 
ralis erőt csatolná.

A’ boldogult honatyák 5 ’s illetőleg 3 millió ezüst forin
tot szavazlak többi közt a’külön testületek, az úgynevezett ma
gyar hadsereg k i e g é s z í t ő  r é s z l e t e i r e .

Ez alatt a’ tüzérhad is értetik.
Ámde a’ tüzérhad nem külön test, nem k i e g é s z í t ő  

r é s z l e t , —  a’ tüzérhad egy jól organizált hadsereg há
rom fő fegyvernemeinek egyike.

A’ tüzérhad beruházási tőkéje száz meg száz milliók
ra rúg.

Numericus erejére : ézve 2 5 — 30 ,000  ember közt 
változik.

Az oszti'ák lüzérhadigazgatóság e’ mennyiséget 14 osz
tállyal, körülbelül 3000  emberrel készül m o s t  f üs t i  n t  
szaporítani.

E’ 3000  ember ugyanannyi újoncz, mind a’ teslvérné- 
pek fiai, osztrákok, stájerek, karinthiak, krainiak, tirolok , 
csehek, morvák, sziléziták, gácsiak illyrek. Mi ér t  v a g y  un  k 
mi  m a g y a r o k  ki  z á r v a ?

Állítsunk m o s t  f ü s t i n  l 1500 önkénytest,— ezek 3 
hónap alatt , vagy ha az események sürgetők, hamarabb is 
síkra állhatnak. Miért volna ez lehetetlen?

A’ szabadságtól lelkesült hazafias ifjúság tömegestül 
állna be —  egy válogatott serege gyűlne öszsze fiatal test
véreinknek , —  e’ sereg nem sokára kiérdemelhelendné a’ 
vitézség aranysarkantyúit.

De minek épen 1500 ember? — Mert ezen 1500 em
berrel, leszámolva mind azon tartalékokat, kika’ rakhelyeken 
tanul ványaikat folytatják, legalább 100 hadiálgyut lehelne

ellátni, és mert ezen 1500 ember számára valamennyi elöl
járók, csupa honfiak, fő- és altisztek, mint teljesen kiképzett 
tüzérek már szolgálatban vannak.

1500 ember 100 álgyuval,tartalékostul együtt, nem 
sok, de kezdetnek mégis annnyi, hogy lehet rá tovább épí
teni. —

Lehető a’ parancsszó és oktatási nyelv tüstént a’ dip-, 
lomalikai ? — Igen. Mi tüzérek ekkor azon esetben lennénk, 
mellyben az ország minden tisztviselői valának, midőn a’ la
tin nyelvet anyanyelvűnk édes hangjai válták fel. —  Buzgal-

j műk a’ műnyelv’ nem annyira megtanulása mint tökéletesíté
sében rövid idő alatt az alföld legtisztább ajkú szabad fiaitól 
sem engedné őket megkülönböztethetni.

Mi tüzérek, kik a’ komoly tanulványok körül ép olly ot- 
honosak vagyunk, mint álgyuink körül, a’ polgári hivatalno
kok mögött maradni nem fogunk.

Polgárminíszter! Ön ünnepélyesen megígérő, hogy 
mindenkit kihallgat —  ez ígérete bátorított. Kimondám sza
badon nézeteimet,—  midőn ezt tevém, azl hiszem, köteles
ségemet teljesitérn. Ön a’ nemzeti hadsereget életbe fogja 
léptetni, —  minél előbb szükségünk lehet reá! — A’ tervkép 
ajánlott tüzértest semmibe sem kerül, a’ 3 millió fedi költsé
geit. Állitsafel ön mos t  t ü s t é n t  —  állítsa fel ma —  in
kább ma mint holnap.

A’ birodalomban szerteszét szolgáló tüzértársaim nevé
ben, kik e’ haza gyermekei vagyunk.

Felhívás valamennyi katonai tehetsegekhez,  kik e 
haza fiai, rangkülönbség nélkül.

P o l g á r o k !  b aj t á r s a i m !  A’ nép függetlensé
ge ma még nem kívánja véreteket,—  csak tudománytok kin
cseit követeli, tolláitoknak kincseit.

A’ népnek joga van e’ kincset tőletek követelni, nektek 
nincs jogotok azt megtagadni.

Hadi minisztériumunknak tömérdek teendője van, egész 
hadsereget kell úgyszólván a’ földből teremtenie. — E’ mi
nisztérium számit mindnyájatok közremunkálására.

A’ ki közőletek a’ népet szorultságban elhagyja, meg
szűnt polgár lenni, és rósz ember.

A’ szerkesztők, a’ szabadság előbajnokai, megnyitják 
számotokra lapjaik hasábjait, mint számomra a’ Reform. —  
Bajlársaim! ne tétovázzatok egy perczig sem,ne ingadozzatok, 
m i v e l h o g y  k a t o n á k  v a g y t o k .  Mi nem csak katonák 
vagyunk, mi polgárok is vagyunk, polgárai egy szabad füg
getlen, alkotványos államnak.—  E’ k e t t ő s  m i n ő s é g 
b e n  n i n c s  e l l e n m o n d á s .

Fölhívás Budapest nemzetőreihez!
N e m z e t ő r ö k  1 Csak egy szó hozzátok, és ti érteni 

fogtok. —  Azon 3 ,0 0 0 ,0 0 0  ezüst forint, melly a’ k ü l ö n  
t e s t ü l e t e k  számára van szánva, részletes fizetésekben 
fog kifolyni az országból, és mi nemkapunk érte s e m m i t .  
De ha nemzeti tüzértesletállítunk föl,akkor b e l ő l e  a’ b e 
r u h á z á s i  k ö l t s é g e k k e l  e g y ü t t  l e v o n h a t j u k ,  
—  e’ pénz az országban fog maradni, és nekünk l e s z  
t ü z é r t e s t ü l e t ü n k .  —  Nemzetőrök! ez napnál vilá
gosabb, ’s igy értenünk kell egymást.

Nemzetőrök ! Ti, kik e’ követelés szent jogossága fe
lől megvagytok győződve,forduljatok küldöltségtek által mi
niszterelnöktisztelt polgártársunkhoz, azon kérelemmel: mi
szerint ausztriai hadminiszter altábornagyZ aninihoz tü s -  
l i nt  intézendő irata által a’ tüzérség számárai minden u - 
jonezszedést gátoljon meg.

Nemzetőrök! számolok reátok!
Kérelem: Tisztelt előjár óim , baj társaim s  á  cs. kir. 

tüzérhad valamennyi tagjaihoz.
Tizennyolcz egész éve szolgálok a’cs. kir. tüzérségnél.
Megölne a’ szégyen és gyalázat, ha önök szemeiben há

látlannak kellene látszanom.
Egész katonai képzettségem önök müve.
Ezt önöknek szavakban köszönhetem meg. —  Érzem 

magamban édes nedvét e’ szavaknak.
Önök tudják, hogy a’ vegyfolyadókban gravitáló atomot 

semmi sem gátolhatja meg, hogy a’ már kész krisztálymag- 
gal ne egyesüljön. Ez természettörvény.

Ez az álláspont, mellyből tisztelettel kérem önöket, szí
veskedjenek megítélni nyilványos fölléptemet. —  M ack J ó -  
zsef ,  cs. kir. bombászkari főtüzér.

P á ly a k é rd é s  A’ m a g y a r  n e v e l é s i  t á r s a s á g  
! ( 1 8-í 8. april 17 kén tartott gyűlésében,-mellyben már mint- 
! egy 70 ügybarát vön részt)* áthatva lévén a’ kor igényeitől,
I ’s a’ honnak már most békés utón szükségelt boldogulásának 
előmozdítására ereje szerint törekedni óhajtván, egyik tag
társnak idditványára egyhangulagelfogadá következő pálya- 
kérdés megállapítását, ’s kihirdetéséi:

„Adassanak elő röviden a’ forradalmi események fő
vonalai politika-morális szempontból ’s az ezekből fejlődött 
népjogok,-— különös tekintettel hazánkra. —  Ismertessenek 

! meg a’néptanitók polgári nagy kötelességeikkel, mellyekbe
töltése által, —  mint természetes tanácsadói a’ népnek— át



alakulásunk békés eszközlésére nagy szolgálatot tehetnek a’ 
hazának. — E’ tekintetből: terjesztessenek elő azon köteles
ségek, mellyeka’ néptanítókat a’ nép irányában különöseb
ben illetik, ’s a’ módok mellyek szerint e’ hivatásuknak meg
felelhetnek. Továbbá; iskoláikra vonatkozólag szólliltassanak 
fel a’ néptanítók a’ kor igényelte reformokra, ’s e’ tekintet
ben a’ nevelési lársasághozi csatlakozásra.“—

E’ pontok megfejtésére felszóllitja a’ társaság a’ ne
velésügy minden barátait; megjegyezvémhogy ezt jelen kö
rülményeink közt inkább hazaüui b e c s ü l e t b e l i ,  mint díjt 
igénylő pályázatnak tekinti,’s tekintetni óhajtja; mindazál- 
tal a’ pálya-nyertesmü minden ive egy taglársnak eddigi szi
ves ajánlatából, mellyhez még másoknak ajánlatai is járulhat
nak—  legalább egy arannyal fog jutalmaztatni.—  Azonban 
fentartja magának a’ társaság a’ netán egyes részeikben je
lesebb pályafeleletekből egy egészet szerkeszthetni.

A’ nyertes p á l y a m ű  vagy illetőleg többekből üsz- 
szeszerkesztendó munka a’ társaság állal haladéktalanul k i
f o g  n y o m a t n i .

Egy egy pályafelelet legfölebb 3 — 4 nyomtatott Ívre 
terjedhet: ’s különösebben is ajánltatik figyelembe azon szem
pont: hogy e’ munka sajátképeni olvasó közönségéül a’ nép
tanítók tekintessenek.

Körülmények szerint igen sürgetés lévén a’ dolog, a’ 
beküldés határnapjául f. évi m áj us l 0 k e tűzetik ki.

Az idegen kézzel leírt lapozott, fűzött, ’s a’szerző nevét 
rejtő jeligés levelke kíséretében ugyanazon jeligével ellátott 
munkálatokat szíveskedjenek az illetők a l u l i r t l i o z  b e k ü l 
deni .  Pesten, april 29kén 1848. N e y F e r e n c z ,

a’ név. társ. ideigl. elnöke.

V i d é k i  m o z g a t  m a k 
A’ Szamos- és Tiszahátról. Néhány napja, hogy 

hazatértem azon körutamból, mellyel mint kiküldött választ— 
ványitag az urbért megszüntető törvények hetységenkinti ki
hirdetésére tettem. Többnyire olly helységekben voltam, hol 
a’határt közösen apró birtokosak az úrbéresekkel együtt ren
dezés nélkül bírják (vulgo compossessorátus). Általán fogva 
ez a’Szamosköz— Tiszahát nagyobbáraerdőkből és csirjékből 
irtott határokból áll,a’ régi szántóföldek alig teszik felét a’ha- 
tárnak, a’ többi 6 0 — 70 éves irtás.

Ha nézi az ember a’ helységnél a’ Mária Terézféle ur
bért,egyegy helységben alig van 5 vagy 6 urbéritelek beírva, 
most pediga’helységlegalábbszázanyatelekbőláll,mellyeken 
jelenleg régi és egyszázadot meghaladó úri szolgálatot tel
jesítő emberek laknak, kikmagok és éleik azon telektől foly
tonosan úri szolgálatotteljesitenek,dézmát,adót űzetnek, föld
jeik változatlanul emberemlékezet óta azon telek után birat— 
nak, az öregek sem emlékeznek, hogy valaha majorsági táb
lából adta volna az illető földesur, ezen telkek jelenlegi tartóz— 
ványának egyharmada lehetrégi 60 vagy 70 éves irtás.

Midőn illy rendezetlen állású helységekben hirdettük az 
urbér megszüntetését, többnyire elégedetlenséget tapasztal
tunk, a’ nép, melly p. o. egy helységben 80 házas telken lakik, 
ezek közül 20 telket lehet a’két falu végén majorsági szántó
földekre települtleknek számítani, úgy de 60 házas telek régi 
változatlan tartozványokkal van ellátva. Ámde előáll a’ földes 
u ra ’ Mária Terézféle urbérrel,és kimutat 5 vagy 6 telket,le
het épen a’legcsekelyebbeket,mellyekre múlt éveken egy kon
dás, csikós, vagy régi cseléd települt; és ezek sokszor a’ hely
ségnek legújabb lakosai lesznek tulajdonosai azon 5— 6 M. 
Terézféle úrbéri telkeknek,ezért e’raiatta’40— 50telken lakó 
régi lakosok mondhatatlan fájdalommal vannak fölingerülve, 
az a’ 20 majorsági zsellér szinte panaszt emel, szóval az e- 
gész helység, hol eddig béke és csend közt töltötte mindenki 
úrbéri tartozását,mosta’meghasonlás^’irigység közt zug,né
hol illy helység általán megtagadja a’ szolgálatot a’ majorsági 
zsellérekkel együtt, másutt elkeseredve ugyan, de teljesiti a’ 
szolgálatot.

A’ hir általány os, hogy jön a’ muszka és mindnyájoknak 
katonának kell lenni, akár úrbéresek, akár majorsági zsellé
rek, a’ katonaságtól igen félnek.

Még egy megrögzött hit él bennök, hogy m indent a' 
k irá ly  á d  nek ik , m ost sem  d  fö lá esvra kn a k  kö szö n ik , 
sőt most inkább mint valaha neheztelnek az urakra. A’ király 
úgymond az egész helységre adta ki a’ szabadságot, de az 
urak nem akarják kiadni.Tudok helységet, melly a’ sóházhoz 
küldötte az ő felségéhez lelt folyámodását, mert onnét bizto
sabban kézbesittetik.Igy állunk mi a’Szamos és Tiszaháton,és 
nagyobbáraSzatmármegye nem regulázolt helységeiben.

Miképan kelljena’ fölingerült kedélyeketlecsendesiteni 
és mielőbb? Ez a’ kérdés, mellyet sietve kellmegoldani.Az én 
véleményem az: a’ melly küldöttség az úrbéri birtokot a’föl- 
desurak káratlanitásavégett öszszeirja, és talán megbecsüli, 
az a’ küldöttség a’végrehajlásnál a’ nem regulázolt helysé
gekben a’ helyszínén az illető földesurakat,és azon régi tel
ken lakó lakosokat együtt kihallgatván,mennyire lehel egyez
tetné öszsze őket;p. o. az irtásokat viszszaadván az illető föl— 
desui'aktlak,a’ régi telket ős földeivel együtt szabadítaná föl

a’ rajta lakó részére. Ha nem lehet egyeztetni, vagy az a’ 
küldöttség tüstint ítélje el, vagy haladék nélkül a’ miniszter- 
elnöknek, vagy királyi táblának referáljon, mert a’ hoszszas 
várakozás kínos,itt ugyan a’rendőri polgári katonaság löl nem 
fog állani, mert ama4— 5 tölszabadultúrbéres embörbőlnem 
nagy sereg áll ki.

Midőnaz eddigi adózók jelen nyugtalan fölzavart állá
sát részre hajlatlanul leírtam, nem kell ide érteni a’ regulá- 
zott tiszta helységeket, mellyek egy földesural szolgálva most 
mindnyájan fölszabadultak, ott Öröm és nyugalom van. Én a’ 
nem regulázolthelységek állását Írtam le,hátra van méga’köz- 
neinességjellemzésére elmondanoma’mit tapasztaltam,azegy- 
házi egy telkü nemeseket értem, midőn a’ törvényt hirdelénk. 
A’ nép az eddigi adózók fölzudulva fogadták azokat még ott is, 
hol tiszta úrbéri emberekből állott a’ helység; sehol az illető 
földesur iránt hálát nem tapásztaltunk, ámde a’ kisnemesség 
nyílt és derült homlokkal raondá „igazság ura m 1' régiben 
viszik ők az adózók az ország terhét, igazság illő, hogy mi ne
messég is részesüljünk, osztozzunk a’ terhekben; eleinte úgy 
mondának nehéz lesz, de csak majd hozzászokunk, és ezt álta
lán véve több, mint 20 helységben mind igy hallottuk be
széltetni előttünk, ezt igaz lélekkel és magasztos ürömmel hir
detem.

A’ nemzetiőrsereg iránt a’ nemesség szinte sympathia- 
val viseltetik, egész lelki örömmel beszélgetének előttünk,—  
mint lesznek katonák. És az adózók a’ nép ? még azok is, kik 
mint úrbéresek fölmentettek a’ szolgálattól, még azok isié i
nek katonák lenni, ámbár megmagyaráztuk, mi az a’ nemzet- 
őrkatona! Mind híjába, ezeket csak az idő fogja kibékíteni a’ 
katonáskodással, mi iránt most olly ellenszenvvel viseltetnek.

Van még Szalmármegyének egy része az úgynevezett 
„Avas“ IS  helység, mind oláhokból áll, Mármaros és Ugo- 
csa szóién a’ bórczczel hadáros, ezek az oláhok eddig vagy 
taksát 5 vagy 10 váltó forintot fizettek egy telektől, vagy jöttek 
egy éven át négy mezei munkára egy egy hétig, öszszesen 4 
hétig,a’ földes uraság ételén és kenyerén dolgoztak; több
nyire vágytak ide, mert az alatt az egyhét alatt jól éllek nem 
úgy mint otthon, kivált midőn az élet drága volt.—  Ezek az 
oláhok a’ felszabadulással nem sokat értek, egy néhány év a- 
latt a’ helybeli korcsmáros zsidónál beiszsza lelkét. Egy oláh 
helység midőn az illető földesuratudtokra adta felszabadulá
sukat, az oláh egymásra nézett és aztm ondá„hát már mi mit 
csinálunk,hogy leszünk ur nélkül.“ —  Az úrbéri telkek meg
váltására nálunk készen vagyunk arra is, ba az ország fél á - 
rán űzeti is meg, csak hova hamarébb, legalább a’ megvál
tással nem venne az ország magára nagy terhet, midőn most 
tisztán és teher nélkül áll.

P o z s o n y ,  april 28. Husvétünnepeink szomorú hire 
bizonyosan már igen meszsze terjedt el a’ honban. Hadd tud
ja is a’ nemzet arany szabadságunk első napjainak első szeny- 
foltjait, hadd sújtsa a’ közmegvetés átka azok undok te tté t, 
kik a’ magyar átalakulás bölcsőjében, Pozsony ős falai közt, 
hol a’ nemzet legelső diadalát ülé az ó rendszer fölött, a’ 
magyar szabadság legelső tanyáján, ép ezen szabadságot, 
mellynek alap feltété: személy és vagyonbálorság, közvetett 
vagyközvetlen közremunkálásaikkalistentagadólag kigunyol- 
ni, az „egyenlőség,testvériség“ parancsaitkebellázitólag le
gyalázni nem iszonyodának; hadd nehezüljön reájok a’ nyil- 
ványosság átka; de aggodalommal tapasztaljuk, hogy az 
april 23. 24ei események részinttulcsigázva, részint egészen 
elferdítve hordatnak szerte az országban. Magunk is itt a’ 
helyszínen egymással ü t k ö z ő  tudósításokat veszünk a’ zsi
dóüldözési dráma egy es jeleneteiről, miknek valamint hitelt 
nem adhatunk, úgy a’ valóság érdekében óhajtanánk, hogy 
az azokon fölgyuladt képzelem a’ közvéleménnyel igazság
talan ítéletet ne mondasson Pozsony lakossága fölött. Elmel
lőzzük tehát a’ még eddig kétes részleteket, mert vannak 
k é t s é g t e l e n  tények,mellyekérti felelősség roppant ter
he elég súlyosan nehezedik az illetőkre. így k é t s é g t e -  
1 e n, hogy, legalább a’ mesterinasok általi e l s ő  ostrom a’ 
zsidóknak a’ város részén levő boltjaikra bujtogalások kö
vetkeztében történt. A’ kezdemény szégyenbélyege minden
esetre a’ polgári nevet vagy nem, vagy csak méltatlanul vi
selő némelly mesteremberek és kalmárokat illeti; kik, tán os
tobaságukban, nem pirultak megvallani, hogy a’ mesterina
sok által előidézett feldulása a’ zsidóboltoknak annak tulaj
donítandó, hogy a’ tanács a’ p o l g á r o k  na  k adott szavát, 
miszerint a’ zsidóknak a’városbóli kiköltözése iránt sz.György 
napjáig intézkedik, nem tartotta meg. —  Az alávaló erősza
kosságnak még alábbvaló motivátiója. Kétségtelen továbbá, 
hogy a’ tanács örökké tespedő természeténél fogva a’veszély 
kezdetében és idejében menthetlen kötelesség mulasztás pol
gári bűnével terhelte magát. Tudhatván a’ kedélyeknek az 
első, országgyűlés alatti merény ótai ingerültségét, noha a’ 
mesterinasoknak a’ ligetben már több Ízben történt öszszejö- 
vetele, sőtsokak előtt ennek czélja titok nem volt, a’ kapitá
nyi hivatala’ vasárnapi öszszejüvetelt nem vette tudomásul, 
és a’ gyermekek minden akadály nélkül átbocsátlattaka’ hí

don. Megkezdetvén pedig egyszer a’városban a ’ zsidóság el
leni d emonstratio, a’ vsi hatóságelmulaszlá magát a’ nemzet
őrség é rendes katonaság parancsnokságival azonnal érint
kezésbe tenni,miáltal a’legujabhi küzbátors. t. (1848:XX1I,) 
éleibe nem léphetvén a’ parancs nélkül, de önkeblök sugalla
tából és polgári kötelesség érzetből kiállott nemzetöl ök utasí
tás nélkül,kezdetben nagy hatást nem gyakorolhatának.Ezen u- 
tasitás hiánynak tulajdonitadó továbbá, hogy vasárnap 7 
óra tájban a’ kapucinustéren megjelent lovasság, miután pa
rancsnokának fölszólitásáraa’ nép eloszolni nem akart, közibe 
ugratván, és kardot használván, néhány a’ nép közé ártatlanul 
jutott ember megsebesitlelett, sőt mint mondják, egy viselés 
asszony letiporlatotl; miáltal a’ nép ingerültsége még maga
sabb fokra hágóit. Hallám, hogy a’ lázongás kezdetekor czir- 
káló nemzetőrök több lázongőt befogtak, de ezek sem a ’ vá
ros- sem (minem valószínű) a’ vármegyeházná rabokul e l 
nem  f o g a d t a t t a k  v o l n a ! !  Ugyanakkor vasárnap estve 
a’ lárma dobra rendes katonaság,nemzetőrség és különösen 
a’ pozsonyi ős nép a’ szőllőgazdák szép számmall állottak ki , 
a’ proleláriusokkal telt kapucinustérre. A'lázongólgvad guny- 
kaczajjal fogadák a’ jövő fegyvereseket, zsídóbaráloknak és 
polgárelleneknek lármázván,és szitkokkal halmozván el őket. 
A’ bekövetkező éjjel a’ lázongók a’ városba akarván törni ko
moly üszszeülközések történtek a’ fegyveresek és lázongók 
közt több helyen. A’ fegyveresek kénytelenek voltak szuronyt 
szegezni a’ vad csoportnak; ez kőzáporral felelt, és miután egy 
közel ablakból jövő lövés egy kádárlegényt, más lövés egy kár
pitos legényt földre lerilell volna,az elkeseredés mindkét rész
ről a’ legfőbb fokra hágott. Történlek még több, de csak vak 
lövések, a’szüronyok azonban egyrészről,a’kövek másrészről 
számos sebet ejtettek; de a’ polgárőrség közt fájdalom sem 
egység, sem fegyelem nem volt tapasztalható. Hősi elszánlsá- 
got tanúsítottak némelly polgárőrségi tisztek, kiknek parancsa 
alatt számos nem egyenruhás nemzetőr is állott, és férfiasán 
viselte magát. Lecsilapodvánreggelfeló a’ harczidüh,a’ ren- 
rendes katonaság eltávozott, minthogy a’ városi hatóság nem 
igazgatván a’ védelmet, a’ katonaság vonakodott annak meg
hagyása nélkül és a’ polgárőrök egykedvűsége melleit magá
gára hagyoltan őrködni a’ közbátorság fölött. A’ lázongókra 
nézve illy kedvező körülmények közt kezdeteit meg az izraelita 
főtanoda rombolása. Egy kis katonai csapat volt odaállítva, de 
utasítása nem lévén, csak nézte az irgalmatlan vandalismust, 
a’ polgárőrök megijedtek a’ lázongóke’ fenyegetésén, hogy 
ha a’ pusztításban akadályoztatnak, magát a’ várost gyújtják 
megyés szépen haza sompolyogtak. Ekkor a’zsidotanoda vég
kép elpusztittatott,könyvtára elrabollatolt,ablakok,ajtók,kály
hák leromboltattak, még a’ padolat is föltöretett és elra
boltatok a’ t e t ő  t é g l á i  k i h á n y a t t a k .  Ekkor 
törettek fel a’kapucinus-léren lévé zsidóboltok,bútoraik ösz- 
szetörettek, áruik az ulszára hányattak, szétlépettek és elra- 
boltaltak. Ki sem állott fel a’ boltok védelmére a’ tulajdon 
szentsége mellett. Ez tartott délelőtt 10 óráig, a’ mikor elég 
hatályosan számos katonaság érkezvén, a’ városi hatóság ré 
széről egy rendelet hirdettetvén ki, mellynél fogva a’zsidók- 
nak moghagyatott a’ belvárost 24 óra alatt odahagyni, —  a’ 
pusztítás és rablásnak azonnal vége lön. Ugyan az nap délután 
a’ n e m z e t ő r s é g  a’ lovas katonasággal egye
temben a’ kapucinus-tért a’ proleíáriusságtól végkép meg
tisztította,’« miután a’ Pálffy-curiában a’ kieresztett 800 akó 
pálinka meggyujtatott, és tűzveszély fenyetődzött, —  az arra 
vezető utczákat elzárta. Emlékezetre méltó,hogy a’katonaság 
csak az önkéntes nemzetőrség társaságában volt hajlandó 
szolgálatot tenni, ellenben a’ polgári egyenruhásokat nem i- 
gen szívesen látá soraikban. 25keóla a’ nemzetőrség, pol
gári egyenruhás és sorkatonaság közeréllyel dolgoznak a’ 
proletáriusság befogatásán, és a’ lopott holmik fölkutatásán. 
Nemzetőrök és katonák vegyítve működnek a’közbálorság biz
tosításán, a’ város becsülete lehető megmentésén. Nemcsak 
a’ bel- és külváros gyanús, vagy megjelölt házait kutatják ki, 
hanem a’ közel ligetekbe, malmokba, téglaházakba rándulnak 
ki, és mindig dús zsákmánnyal térnek haza. Illy utón már vagy 
300 proletárius hozatott be a’ város és vármegyeházakba in
nen majd kiutasitandók, vagy megbuntetendők.A’lázongók két 
fő vezére is már vasban fogva van. A’ nyugalom helyre ált. 
Nem mondhatunk elég hálát erélyes belügyminiszterünknek, 
hogy a’ történtek megvizsgálására országos biztost szigorú 
utasításokkal kiküldeni sietett. Pozsony városának becsülete 
forog fenn. Ennek megmentésére szükséges, hogy a’ legszi
gorúbb vizsgálat tétessék a’ lázitás okozói ellen, és nem csak 
a’nyilványosság előtt pelengérre állíttassanak, hanem szigo
rúan íenyittessenek is mind azok, kik ezen városra szégyent 
vonni,kik a’ törvényt szentségtelenül leliporni merénykedtek, 
hogy lássa a’ világ,és a’ pozsonyi jólelkü lakosság ismerje a- 
zokat, kiket mint elfajult polgárokat eltagadni,magától örökre 
eltaszitani kötelességében álland.

Azon gyalázatos czikknek, melly a’ Humorist tegnapi 
számában jelent meg, majd minden sora hazudság. Ennek el
lenében örömmel értesíthetem a’ közönséget, hogy ma dél
előtt a’ nemzet (nem polgár) őrség előtt nádor ő fens, mél-
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tányló levele olvastatott fel, miben a’ nemzetőrség és katona
ság férfiúi magaviseletéről ő fens, dicsérettel emlékezik.

A’ statárium Pozsony vármegyére kivan hirdetve. Az 
országos biztos Tarnóczy még nem érkezett meg.

Az első nyilványos várostanácsi ülés elhalasztatott; al
kalmasint jövő héten fog tartatni.

K Ü L F Ö L D .
FRANCZIAORSZÁG. A’népszerü emberek egyike most Du- 

masSándor, ki midőn valamelly clubban megjelenik,serege a 
kiváncsiaknak húzódik utánna.A’la Libeité újság közli, mikép 
hallgattatott ki a’ napokban. K é r d é s :  Hite? F e l e l e t :  Ti
zenöt század óta a’ franczia kormány minden jót és rosszat, 
mit elkövethetett, elkövetett. Tehát nem kell többé királyság. 
A’privilegiumok akadályai az általányos haladásnak és jóllét
nek. Minden jó polgár köteles a’jóllétet előmozdítani,és min
den nagy ész az általányos haladást hirdetni. Nem kell töb
bé privilégium. A’gazdag saját hasznára ezelőtt a’szegény- 
nyel rendelkezett. Miután franczia polgár akar lenni, legyen 
minden polgár katona. Ne legyen helyettesilés többé a’ kato
naságnál. Munka az ember rendeltetése. Munkából származik 
az erény. Henyeségből ered a’ bűn. A’restség sociális vétek. 
A’ renyhe rossz polgár. Tehát szabadság, egyenlőség, test
vériség mindnyájunk közt. K é r d. Ha a1 kamara más státus
formát indítványozna, mint a’ köztársaság, mit csinálna ön? 
Fel el .  Fekete golyót vennék, és olly mélyen bocsájtanám az 
urnába, mint csak lehet, hogy mindenki tudná, mellyik párt
hoz sorozom magamat, és a’ sors határzatát elvárnám. Ha 
a’ többség bármilly nemű monarchia részére volna, tüstént 
elbocsájtatásomat kérném,és megbízóimnak jelenteném: Ti 
engemet a’ nemzeti gyűlésbe küldöttetek a’ köztársaság hir
detésére, védelmére, és fentartasára. Tisztemet teljesítettem, 
de ellenzésem siker nélküli volt. Itt vagyok, adjatok uj utasí
tást. Ké r d .  Tehát önnek nincs meggyőződése, miután má
sokat szólít fel utasítás adásra? Fe l e l .  Saját személyem ré 
szére volna! véleményem, —  ha magamat választanám, de 
gy nincs. Én Francziaország egy részének megbizottja va-

gyok, és ezen pillanattól két ember van bennem: az egyedi,és 
az ország embere. A’ felhatalmazott nem saját, hanem meg
bízóinak ügyét védi, és mig lelkiismeretemmel ezen ügy nem 
ellenkezik, kötelességemnek tartom csekély tehetségemmel 
ezen általányos akaratnak hódolni. K é rd . Forradalmunk so
ciális é vagy politikai? Fel e l .  Politikai mint eszköz,sociális 
mint czél. Ké r d .  Mit gondol ön, milly kapocs áll a ’ magán és 
nyilványos élet közölt? Fe l e l .  S e m m i f é l e ,  Rousseau., 
ki a’ társadalmi viszonyról irt. 5 gyermekéi lelenczházba kül
dötte. Mirabeau, ki Lemonnier asszonyság elrablása miatt ha
lálra Ítéltetett, az 1791 ki alkotvány kidolgozásában részt vett. 
Az erénytiszta pénz által megvesztegethetlen Robespierre 
lenyakaztatott. Rousseau halhatatlansága és Mirabeau bűne 
kedvesebb előttem, mint Robespierre erénye. Kér d .  Mit tart 
a’ communismusrój? F e l e l .  Az lopás. Ké r d .  Mikép véle
kedik a’ munka rendezéséről? Fe l e l .  Az csak álom. K é r d .  
Mit tart a’ fourierismusról? Fe l e l .  Az igazság. Ké r d .  Milly 
eszközt használna a’ pénznek viszszaszivárogtatására a’bank- 
ba? F e le  1. Ma april I5ike van. Én minden polgárt, kinek 
Skán vagy 15én kell fizetni, meghinámpénzét bankókkal be
váltani, és a’tulajdonosokat bankókban kielégíteném. Ha az el
fogadtatnék, akkor megszámlálhatlan mennyiség viszszafoly- 
na. Kér d.  Mit műveljünk azon 320 millió magánvagyonnal, 
mit Lajos Fülöp viszszabagyott? F e l e l .  Nem azt felelem ön
nek, mit jónak lenni gondolok,hanem azt, mit már tettem vol
na, ha hatalmamban van. Midőn a’ pénztárt megnyitották, és 
észrevették, hogy a’ beirt 367 millió közül csak 50 v. 53 mil
lióvan készletben, a’ helyeit, hogy kincstári papírral vagy jö
vedelmezőszelvényekkel űzettem volna, miből az egyik 38, a’ 
másik40etvészit lOOból, 305 millióért hypothekapapirt, az 
ex|király jószága elzálogosításából állítottam,és ezen papírok
nak és banknotáknak forgalmat szereztem volna, 55 millió 
pénzt 55 millió bankóval kiváltottam volna a’ banknál,és még 
a’ 7tel a’ 171 milliót a’ pénztárban helyreütöm,’s a’ befize
tőket tökéletesen kielégítve, a’ pénztárt bezárom, mondván: 
többé betétei el nem fogadtatik. Azután háromféle eset for
dul elő,a’ kifizetett munkások vagy jegyzőikhez mennek pénz-

zökkcfihogy hypothekára kiadhassák, vagy főnökeikhez,hogy 
társaságokban vele a’ nyereségen osztozhassanak, vagy mi
után látták, hogy kár nélkül nekik minden Yiszszafizettetett, 
a’ múltról átszállna a’ bizalom a’ jelenre,és jövedelmező pa
pirt vásárolnának*, vagy végre, ha se a’ jegyzőhez se főnöke
ikhez, se a’ bankhoz bizalmok nem volna, akkor pénzüket el 
ennék és innák. Mindenesetre a’ párizsi alsó kereskedésben 
367  millió forgalombajönne, mi a’ kereskedési krisist meg
fordítaná. Kér d.  Miután ez meg nem történt, mi volna te
endő, hogy Francziaország a’ mostani pénzzavarból kiemel
tessék? F e 1 e 1. Én nem vagyok nagy gazda, csak saját pénze
met kezeltem, ’s azt is meglehetősen roszszul. Azonban miu
tán a’ feladott kérdést meggondoltam, ezen eszközt ajánla
nám. Francziaországban mintegy 16 milliárd zálogadósság 
van. Tehát 4 milliárd hypothetkapipirt állittanék, és 10, 20 , 
30, 40, 50 ’s azon fölüli szelvényekre osztanám. Minden hi
telezőtől követelésének n e g y e d r é s z é t  a’ kormány ré
szére lefoglalnám, és a’ kormányra á t r u h á z n á m .  —  
A’ h i t e l e z ő k  r é s z é r e  állott kormánynak tehát 200 
milliót szereztem volna. —  K é r d é s. A’ kijelölt adjon szá
mot azon egymillióról, mit algin utazására kapott? F e l e l .  
Én nagyon középszerű számoló vagyok ’s közönségesen ha 
sokszorozási adnak föl,mindjárt a’ próbája után tudakozódom, 
Nem egy millió, mit kaptam, csak 10.000 frank. A’decretum 
az oktatási miniszternél van, igy tehát hihetik. Ké r d .  Jó,te
hát mit tett ezen 10,000 frankkal? F e l e 1. Ez nem nehéz,mi
után öt barátomat magammal vittem, tehát csak negyedrészét 
sem tehettük volna meg azon útnak, mi előttünk állott, tehát 
Regnard váltóügyv.ur által 50 ,000  ft értékű lyoni vasút rész
vényt 40 ,000  fton eladtam.Ezen 40,000hez tettem a’ 10,000 
mit az oktatásügy miniszter ur adott, ’s az utat becsületesen 
megtettem. K é r d .  Mi czélja volt utazásának? F e l  el. Gyar
matosítás. Belátásom szerint, mint ollyan ember, ki falun nö
vekedtem,Algirnek azon kantonait kellett volna népesítenem, 
mellyek arra alkalmasak.így tehát mintegy 3 — 4000 ember
nek, kinek Francziaországban se keresete, se kenyere, nem
csak kenyeret, hanem magánbirtokot is szereztem volna.’sat.

52ik szám.
H i r d e t v é n  y.

A’ nagyméltóságu magyar királyi udvari 
kincstár tanácsának kegyes rendeleténél fogva, 
a’ Tiszán inneni királyi koronái szabados kerület 
tanácsa részéről közhírré tétetik: hogy, a’ most 
érintett kerülethez tartozó következő javadalmak 
u. m. Ó-Kanizsa,Zenta, Ada, Ó-Becse és szent 
Tamás, mvárosokban, úgy Mar tony os, Moholy, 
Pelrovoszello ’s Turia helységekben -  nemkü
lönben Adorjányon, az ókanizsai ’s zentai csár
dákban, a’ bor- ’s pályinka kimérési, az ókani
zsai vásári helypénz szedési, Martonyoson , ó- 
Kanizsán, Zentán, Adán, Moholyon,Petrovoszel- 
lon, Földváron, Turián és szent Tamáson a’lms- 
mérési, ó-Kanizsán, Zentán, Adán, Moholyon, 
ó-Becsén, Földváron, Turián és szent Tamáson 
az úgynevezett korona vagyis őszi hónapokbani 
ürü vágási, ’s kimérési, Martonos, ó Kanizsa, 
Zenta, Ada, Moholy, Petrovoszelló, ó-Becse ’s 
Földvár haláraiban a’ tiszai, Földvár, Turia és 
szent Tamás határaiban a’ F e r e n c z csator

nái, az ó-kanizsai, zentai, ’s petrovoszellói ha
tárokban a’ tóhalászati, valamint az egész kerü- 
letbeni sörmérési jogok, ’s a’ 2200 □  számított 
252 lánczból álló kerületi szállás folyó 1848dik 
évi november hó i só napjától kezdetét veendő 3 
egymásutáni évekre, az ó-kanizsai, zentai, adai, 
’s ó-becsei vásárokbani italmérési jog pedig egy 
évre, ugyancsak folyó évijunius 14 én ó-Becse, 
mvárosában a’kerületi tanácsházban reggeli ó- 
rákban tartandó nyilványos árverés utján ha
szonbérbe fognak kiadatni.

Mindazok tehát, kik a’fentebb elősorolt ja
vadalmak kibérlendése iránt tartandó árverés
ben részesülni kívánnak, kötelesek leendnekva- 
gyonaik állapotát hitelesen bemutatni, ’s a’ ki- 
bérleni kívánt javadalmakhoz arányzott bánat
pénzt előre letenni.

A’ többi föltételek a’ kerületi jegyzői hiva
talban eleve is megtekinthetők. A’ Tiszán inneni 
királyi koronái és szabados kerületnek 1848dik 
évi februárius 28dik napján Ó-Becse mvárosá
ban tartott tanács üléséből. 2 — 3

é r t e s í t ő .

A’ gőzösök in

Csődület erdész! állomásra.
Kassa sz. kir. város erdei hivatalánál egy 

erdészi 2üö pft. évi fizetés 12 öl tűzi fa, 20 po
zsonyimérő gabona, szabad lakás, és egy lótar
tással ellátott állomás megüresedvén, ennek be
töltésére folyó évijunius hó 27dik napjáracsőd-

ület nyitatott, melly végből az ezen hivatalt el
nyerni kívánok fölhivatnak, hogy szükséges kel
lékekkel, és e’részbeni jártasságukat igazoló bi
zonyítványokkal ellátott folyamodványukat a’ 
város t. tanácsának a’ kitett határidőig beadni 
igyekezzenek. Kelt Kassán mártius 20án 184S. 
évben. 3—3

Tanszékre pályázat-hirdetés.
Ő es. ’s apóst, kir Felsége kegyelmesen meg

hagyni méltóztatott: hogy a’ pozsonyi főtanodá- 
ban a’ természeti jogtan Kolbay Mátyás által a’ 
bányajogtan további megtartása mellett, adas
sák elő; az állad alomtan és magyar közjogtan

székére pedig pályázat hirdettessék. Miről az il
letők azzal értesittetnek: hogy az említett tan
székre^’ magyar királyi tudományegyetem jog
kara előtt tartandó pályázás határnapja, íolyó 
észt. October ükére tűzetett ki. Pesten mart.23án 
1848. Szoblahói Pálma Elek, egyetemi tanács 
jegyző. 1—3

S3 i r d e t é s.
Néhai Gotzigh Ignácz, kassai királyi főta- 

nodai nyugalmazott tanár által szerzett,és a’ma
gyar kir. tudomány-egyetemi tanács adomány
zásához tartozó 2K) forintos iskolai segélydij ü- 
rességbe jött. Az azt elnyerni kívánóknak folya
modvány 9ikatn, t. Szabó János urnák, az egye-

temez idei nagyságos rectorának, bezárólagfo
lyó évi júniusiöigbenyujtani, és hitelesen bebi
zonyítani kell: hogy tiszántúli származású, római 
katholika hitű, jó erkölcsű, a’ tudományokban 
dicséretes előmeneteld, szegény sorsú, és vagy 
közép-vagy főtanodában járó ifjak legyenek. 
— Kelt Pesten, április 14kén 1848. Szoblahói 
P á l ma  Elek, egyetemi tanács jegyzője. 1—3

Gyógyszertár eladandó.
Egy gyógyszertár nem meszsze Pesttől, a’ legjobb állapotban ’s üzletben, igen ked

vező föltételek mellett eladó. Bérmentesített levelekre bővebb felvilágosítást vehetni e’ tárgy
ban Leyritcz Fridriknél. Pest april 20án 1848. 3—3

Árverési hirdeívény.
A’ nagyméltóságum. k. udvari kincstár ke

gyes jóváhagyásából közhírre. tétetik, hogy az 
1846. évi k.k. Tokaj uradalmi termésű i04hor- 
dó 3 puttonyos aszszu, nemkülönben ugyanazon t

Szerkeszti

évi tolcsvai termésű 19 hordó puttonyos máslás 
borok 1848. év május lökén Tarczalon a’k. k. 
tiszttartói lakban tartandó nyilványos árverés ut
ján a’ legtöbbet ígérőnek készpénz lefizetése 
mellett eladatni fognak. Kelt Diósgyőrött, mar- 
tius hó 16án 1848. 1—3

1848.
d n M  Pestről.

1848dik évi május Tjétől kezdve.
P e s t r ő l  B é c s i g  naponkint reggeli 6 órakor, kapcsolatban Győrrel.

„  O r s o v á r a  minden vasárnap reggeli 5 órakor, Galacz és Konstantiná-
„ „ polylyali kapcsolatban az oláh részen, és május 7 és 21 dikén
„  „  Odessával.
„  „  minden csütörtökön reggeli 5 órakor (minden 14 napokban
,, ,, egyesül Galacz és Konstantinápolylyal a’ török részen.)

E’ gőzősök megérkeznek Orsováról minden vasárnap reggeli 4 órakor, és 
minden csütörtökön délutáni órákban.

„ T i t t e l  ig minden kedden és pénteken reggeli 5 órakor, le és fölfelé 
,, ,, Eszéken át; a’ kedden induló gőzös Szegeddel kapcsolatban áll.

* £ * E ’ gőzösök minden vasárnap és szerdán délutáni órákban Tittelből megérkeznek.
Voidatóhajók indulásai.

P e s t r ő l  B é c s b e  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 
szombaton megérkeznek.

„ O r s o v á b a  minden kedden elindul, és minden szerdán megérkezik. 
P e s t e n ;  május Íjén 1848.

A z  első cs. k ir . szab. D unagözhajózási társaság főügynöksége. 2— 0

A’ gőzösük já- JÖ s rasa a’ Yiszáo
tjétől kezdve.
Z i m o n y b a  Pesttel kapcsolatban minden

1848ik évi május
S z o l n o k r ó l  S z e g e d r e ,  T i t t e l b e  és 

„  „ kedden reggel.
,, S z e g e d r e  minden szerdán és szombaton reggel 

S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden hétfőn, csütörtökön és szombaton reggel.
„  Z i m o n y b a  minden szerdán reggel.

Z i r n o n y b u l  T t t t e l b e ,  S z e g e d r e  és S z o l n o k r a  minden csütörtökön.
Minden kedden indul egy vontatógőzös Szegedről Zimonyba, és minden pénteken 

Zirnonybul Szegedre.
P e s t ,  május Íjén 1848. 2— 0
Sörház bérbe adása. részletesen bár mikor is közöltethetnek.

A’ zombori királyi kincstári igazgatóságré- J Továbbá megjegyeztetik: hogy ezen sör- 
széről köz hírül adatik, hogy a’ bács megyében) háznál a’ szükséges, és az uj haszonbér kezdetéig 
kebelezett „Ó-B e cs e mezővárosában“ létező okvetetleniil végrehajtandó építési, ’s más javi- 
Sörfőzőház a’hozzá kapcsolt pálinkafőző házzal fásokra 2600 forint p.pénz lészen a’ közelgető 
együtt a’ folyó 184Sik évi november hónak lső tavasz kezdetén fordítandó.
napjától kezdve hat évekre ismét bérbe adandó 
leszen; és annak eszközlésére nézve a’ folyó évi 
május hónak 8ik napján reggeli 9 órakor, az ó- 
becsei királyi kincstári tiszttartói hivatal iró te
remében nyilványos árverés fog tartatni.

Melly árverésre alvállalkozók 300 pft bánat 
pénzzel, és az ismeretlenek adósság mentes va-

Végtére a’ fen irtt napon, és helyen még 
947 413/C:>,1(I lánoz külső magvaszakadásbe'i, leg
nagyobb részben Ó-Becse mezővárosától nem 
távol fekvő földek fognak bérbe adatni; a’ mel- 
lyekre nézve, valamint a’ sörházat illetőleg is i- 
rásbeli ajánlatok az árverési határ napot meg
előző estéig elfogadtatnak azonban az illy aján- 

gyonukról tanúsító hiteles oklevéllel azon észre- latoknál megkivántatik: hogy a’ bánatpénz az a- 
vételmellett meghivatnak: hogy a’ haszonbérlet!járdáihoz mellékelve légyen, és az ajánlkozó e- 
föltételei mind a’ fenn érintett 'igazgatóságnál, 1 zen ajánlatban magát az illető szerződési fölté- 
mind az ó-becsei tisztartói hivatalnál eleve é s ! telek megtai fására föltétlenül lekösse. 1 — 3

H e l m e c z y  M i h á l y  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel u ri-u lcza , 4 5 3 .  szám.
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■ minden héten n é g y e z e r :  t. 1. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden sütörtökön; a’ T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden ízben egyegy ivén. Előfizethetni helyben a’ szer- 
kiado tulajdonosnál úri tcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első .eletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kiván- 

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. fópostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Nevelést a’ népnek- Mi
niszteri rendeletek, és kinevezések. Pestmegye közgyűlése. — Vidé
ki mozgalmak: Debreczen , Tolnamegye, Nagy- Kikinda, a’ bácska- 
ság ’s egyéb vidékeken. Rövid nyilatkozat a ’ megyei municipium ér
dekében.

Kü l f ö l d -  ^Anglia, Francziaország, Német, Orosz es Lengyel- 
ország.}

É r t e s í t

M A G Y A R O R SZÁ G  é s  ERDÉLY.
Pest május 3kán.

A’ népet fölkeli világosiim, — mert :
A’ népnek szolgasága: erejének,’sügyeinek nem tuda

tában tartáfel m agát.—
Ki ne tudná, —  miként nemzet erős csak úgy lehet, ha 

minden pogára ismeri hazája ügyeit; viszont az absolutismus 
csak úgy erős, ha zsarnokságát és zsarolását a’ nép nem 
ismeri.—

Nem ellentét é : absolutismus, és a’ nemzet kebeléből 
emánált legjobbak kormánya?És ha ez igy van,nem világos é, 
mit kell tenni egy népies kormánynak,hogy ollyerős legyen, 
mint az előtte ült absolutismusé volt? —  Nem világos é , 
hogy ha az absolutismus a’ nép tudatlanságában kereste ha
talmát,a’ nemzeti kormány csak annak felvilágosításában ta
lálja azt. —

Ez tagadhatatlan. —
És mégis mióta széttörettek a’ nép bilincsei, mi történt 

a’ nép fölvilágositására ? —
Néhány ezer proclamátió nyomatott kemény sallangos 

stílusban; miből a’ nép értett valamit, vagy semmit. Három 
négy hétre utánnajut eszünkbe, hogy a’ t i z e n k é t  p o n -  
t o tmagyarázni kellene,és minő eszközökkel?fo 1 to zg a t ás, 
t á b l a b i r ó s k o d á s !  Privative egy valaki könyvet ir, tíze
sen árulja —  kinek? annak ki könyvet vesz? ki hirlapokbul 
már úgy is megtanulta. —  Mijut ebből a’ népnek?—  s é m 
in i. —-

És tárjuk ki az élet könyvét.
Mártius t i z e n ö t ö d i k e  után itt Pesten a’ tények 

tűzhelyén mi történt annyi proclamatió daczára ? —  A’ pol
gárok öszeültek,Kérdezték: mi történik, miért történik ? . .  —  
Egyik tudatlan világositá fel a’ másikat.

Azt akarják:mondá egyik, hogy az ifjúság rajtunk hatal
maskodjék, hogy a’ városháznál bennünket leszavazzon. És 
nem volt kormány, nem volt ember, ki fölvilágosítsa. De még 
mais, midőn a’ kormány itt van, a’ nép mindenhol az esemé
nyek, tények, és teendők tudatlanságában hagyatik, ’s csak 
jámbor lelkűknek köszönhetni,hogy a’ békét még megtartják.

Privát dologra bizní a’nép felvilágosítását,hanyagság.Ha 
kinek alkalma van a’ nép köztjárni, tapasztalja: mint én is •—  
miről panaszt minden felől hallhatni, mi a’ legsürgetőbb köz
szükség. —

Egy faluba érkezvén a’ biró háza előtt csoportozva lát
ván a1 helység lakosit, kérdém egy ismerőstől :4na atyafi! hát 
örültök ügye a’ szabadságnak? .

,,Hej uramldehogy örülünk,dehogy örülünkjinkább ma- i 
radt volna a’régi; azt a’ robotot csak leszolgáltam vóna, de 
most egyetlen egy fiam van, azt is katonának kell adni.— Ne
kem meg négy fiam van, aztán mind a’ négyet oda kell adni. 
Hát énöi cg fejemre hogy tartom fel magamat?“ —■ —  szólt 
egy ószember. —*

így érti a’ nép a’ törvényt, és az uj instilutiókat.
Egy más helységben szinte kérdezőm : miről tanácskoz

nak a’ lakosok öszszecsoportozván a’ bírói lak körül. 
— ,,Elküldöltünk két embert a’szomszéd helységbe,úgymond, 
hogy kérdezzék meg az öreg bírót, ő öreg ember, tud taná
csolni; mert itt azt mondják, hogy mivel szabadság van, hát a’ 
régi legelőnket viszszakapjuk, már most nemtudjuk, rá hajt
suk é marháinkat, vagy nem?“ —

Egy harmadikban,hol nehányan bátrabbak voltak, első
nap rá hajták az urasági legelőre marháikat. Az uraság tilta
kozott; kinevelték. Másnap rá hajták a’ vetésekre;a’ földesurak 
hivaták a’ bírót hogy rendet tegyen, a’ biró befogatta a’ rend
bontókat, és másnap fölgyujták épületeit, hol m a r h á i ,  és 
e g y  b u s z  é v e s  fia b e n n  é g e t t .

F e j é r  m e g y é n e k  nehány német falujában a’ tör
vények kihirdetése után azt mondá a’ nép, „tudjuk már mit 
akarnak az urak, elakarnak bennünket csábítani, ámítani, hogy 
majd adnak szabadságot, aztán Ferdinánd császárt le akarják 
tenni.

És számtalan illy híreket olvasni a’ hírlapokban. A’nép- 
nek nincs egy pontja, hová ragaszkodjék,hamis próphétákkal 
környeztetik, vagy félénk lelkülete rémet képez magának a’ 
tárgyból, mellyet nem ismer.

Ha a’ minisztériumnak kezében volna a’ nép morális 
tekintetből,és fölötte hatalmánálfogva törvényesen,ki volna el
lene? Ha a’ minisztérium olly morális öszszekötteléshen volna 
a’ néppel, hogy szavára mindannyi mindenre kész volna, ak
kor ismét egy szavába kerülend: mondani a’ bécsi kormány
nak azt, hogy 14 nap elteltével a’ nép fiait, kik külső ország
ban katonáskodnak, szabadságot gyilkolnak, itthon akarja lát
ni, máskép arról, mi aztán történik; senki sem felelős.

És ezt mondhatná súllyal, hogy szava parancs legyen, 
és teljesedés. —

De hol van az eszköz, melly e1 morális erőt létre hozza?
Állittassék e g y  n é p s a j t ó .
Vagy nem, hadd kérdjük előbb, mi az az e g y e t e m i  

n y o m d a  a n n y i  tő k e i v e l ,  ez e r e i v e l ?  Avagy tán 
az egyetem ezentúl is alamizsna utján szándékoltatik fentar- 
tatni, mint az létre hozatott? Vagy nincs e nagyobb szüksége 
jelenleg az országnak, mint imádságos könyveket és bibliá
kat nyomatni.?

Vétessék elő az egyetemi nyomda, melly minden héten 
megjelenendő lapot fog nyomni, ennek szerkesztésére van 
ember, van egy polgár, egy népem ber, más szavakkal p r o- 
1 e t a r i us, ki a’ nép nyelvének classicitásával b i r , ki e1 té
ren egyetlen és utánozhatlan, ki a’ nép fia. Bízza meg a’kor- 
mány őt e’ lap szerkesztésével, illetőleg Írásával.

Itt a’ fele a’ dolognak.
A’posták bízassanak meg a’ lapok pontos kézbesítésé

vel. E’ lapokjárjanak el minden helység jegyzőjéhez.
A’ helység jegyzője vagy papja bizassék meg e’ lapok 

felolvasásával a’nép előtt, és azok hazafias magyarázatával.A’ 
helységben minden család főnöke, vagy helyettese kötelez- 
tessék a’ felolvasáson vasárnap délelőtt a’ mise előtt 8 óra
kor jelen lenni, hivattassék meg azon kívül minden értelmes 
ember,hogy tanuljanak barátkozást,testvériséget, egyetértést 
és legfőképen a’ dolgok miben létét, — 'hol buzdiltassanak 
becsületességre,munkásságra, hazaszeretetre, és egyéb most 
szükséges honpolgári erényekre.

Ismerjék meg, hogy a’ kormány javaikat akarja, hogy 
mit kell tenni, és mivé kell lenni, hogy az öszszes haza nagy, 
erős, minden polgára ebben boldog legyen.

A’ hol nincs népjegyző, oda a’ papok káplánjaikat küld
jék ki, vagy rendeltessenek kí a’ szerzetesek, kik zárdáikban 
nagyobb részint a’ haza kárára henyélve élnek. Mert min
den henye polgár kárára van a’ hazának; szászszorosan il- 
lyen időkben. És hol a’ nép nem magyar ajkú, jegyzőjének 
kell tudni magyarul, különben e z is  k á r á r a  v a n  a’ h a 
zának.  Tehát szereztessék ollyan ember jegyző, pap, vagy 
szerzetesei magyarul is tud, és magyarázza aztán a’ nép nyel
vén, de leginkább a d a s s é k  u t a s í t á s a ’ magyarázóknak, 
k ö t e l e s s é g ü k  m i k é n t i  e l j á r á s á b a n .

És ennek következtében nyomassék a’ nép lap 20 e- 
zer, ha kell 40 ezer példányban, ’s ha kell:százezerben. Ez 
egyúttal b a ro  m e t e r  e lehet a’ minisztérium h a t a l m á 
n a k  is. —

Tizenkét gyors sajtó ellátja könnyen. Tizenkét gyors
sajtó ma már nem prodigium.

A’ c u l t u s  m i n i s z t e r t  ennélfogva kéri a’ polgár, 
ki ezt Írja, olvasná és gondolná át az itt mondottakat, mert 
a’ hazán segíteni, ügyeit előmozdítani, eggyé —  hatalmassá 
tenni szent kötelesség.

És erre a’ cultus miniszter kéretik sürgetőleg,mert az ő 
kezében van a’ m ó r á l i s  e r ő,és a’ n e v e l é s .  Azon mo
rális erő, melly ezer évig alvó népsziklákat tüzelő vulkánok
ká teve. Azon nevelés, melly az emberekben az isteni lángot 
a ’ lelket ezer évekre elaltatá ; és azon nevelés, melly egy uj 
a’ régivel ellenkező irányban a’ népet mindenható istenség
gé teendheti.

Ezen erők a’ cultus miniszter kezében vannak. —

H i v a t a l o s  é r t e s í t é s e k  a’ c u l t u s - m in i s z t e r t ő  1.
I. I s t v á n  nádor, Magyarország királyi helytartója, 

a’ közoktatási és cultus-miniszter előterjesztésére a’ k a r -  
l o v i c z i  é r s e k n e k . — A’ görög nem egyesülteknek val
lásbeli és iskolai ügyeik iránti intézkedési joga, az állodalom 
felügyelése mellett, biztosíttatván, e’ czélból az 1848 : 20. 
tczikk 8. Sábán az egyházi gyülekezet (congressus) egybe- 
hivása a’ kormánynak kötelességévé tétetett. Ennek teljesí
téséül— az egyházi gyülekezet helyéül Karlovicz, határnap
jául pedig f. évi májushónak ó szertartásszerinti I5dik nap
ja határoztatik.— Állodalmi biztosul temesi gróf és főispán 
CsernovitsPéter ezennel kineveztetik.—-Az egyházi gyüle
kezettagjainak számátjés a’ felekezet általi választatások ará

nyát az idézett törvényczikkely meghatározván, a’ karloviezi 
érsek megbizatik,hogy szorosan a’törvény rendeletéhez ra
gaszkodva, a’ gyülekezet tagjainak a’ törvényes arányban 
leendő választására és a’ fölebb kitűzött határnapra egybe- 
hivására a’szükséges rendeléseket haladéktalanul tegye meg. 
— Budapest, april 26. 1848. I s t vá n ,  nádor kir. helytartó 
s. k. B. E ö t v ö s  József s. k., vall. és közokt. miniszter.
II. Kö r 1 e v é 1 a’p r o t e s tá n  s e g y h á z k e r ü l e t e k h e z .

Miután minden bevett vallásfelekezetek egyházi és is
kolai szükségeinek fedezését az állodalom elvileg elvállalta, 
’s ezen elvnek alkalmazásával és részletes törvényjavaslat
nak készítésével a’miniszteriumotmegbízta, az 1 8 48 :20 . t.- 
czikk 3. §sának teljesítése végett a’protestáns hitíelekezettel, 
az egyházi és iskolai reformról tartandó értekezés helyéül 
Pestvárost, idejéül pedig f. évi augusztus l sejét jelölöm ki. 
— Ennek következtében bizodalommal hívom fel önöket, lí
raim, hogy addiglan is az értekezlet tárgyait vitassák m eg; 
adataikat készítsék elő, ’s az értekezletre annak idején küld
jék el megbízottaikat olly számban, a’ mini jónak és czélsze- 
rünek tartják.— Tisztemnek és hazafiui kötelességemnek ér
zéseivel várom önök küldötteit, kiket az ügynek mind szere- 
lete, mindismerete fog lelkesíteni, hogy a’ dolgokuj rendé
nek megalakításában közremunkáljanak. Budapest, april 27. 
1 8 4 8 .B. Eö t v ö s  József.

III. Hivatalosan hirdettetik: hogy az alapítványi javak 
és tőkék’s minden idetartozó ügyek kezelései a’ közoktatási 
és cultus-miniszter kormányosztályához tartoznak. Budapest, 
april 28. 1848. B. E ö t v ö s József.

H i v a t a l o s  é r t e s í t é s e k  a’ p é n z ü g y i  m i n i s z 
t e r t ő l .

I. Gyöngélkedésem miatt, orvosi rendeletnél fogva, e~ 
gészségem helytállásáig hivatalos foglalatosságimtól el 
kelletvén vonulnom, az alatta’ pénzügyminisztérium köréhez 
tartozó azon rendeletek, raellyek törvényhatóságokhoz inté- 
zendők, K l a u z á l  Gábor, kereskedelmi ügyminiszterur ál
tal lógnak aláíratni: a’ tárczámat illető más egyébnemü intéz
kedésekre pedig állodalmi titkár,Pulszky Ferenczurvan meg
bízva. Kelt Pesten, april 29én 1848. Pénzügyminiszter Kos 
s u t h  Lajos.

II. A’ sajtószabadságnak törvényáltali biztosítása kö
vetkeztében, a’ censoroknak ezelőtt törvényellenesen viselt 
hivataluk megszűnvén, a’ miniszteri tanácsnak ápril 20kai 
határozata által fizetésűk is azonnal megszüntetett. Egyébi
ránt a’ tanulványi biztosság tagjai úgyis, m inta’ k. helytar
tótanács tanulványi osztályának személyzete jővén tekintetbe, 
’s iily minőségbeni fizetésökre nézve a’ törvény által biztosít
tatván— hacsak más hivatalra nem alkalmaztatnak— fizeté
süknek csupán felét tartják meg, másik fele censoriminőség- 
gökre számítva, szintúgy megszűnik.
H i v a t a l o s  é r t e s í t é s e k  a’ p é n z ü g y i  m i n i s z 

t e r t ő l .
I. Kinevezések. A’ pénzügyi minisztériumban köv.kine- 

vezések történtek. Státustitkár: Pulszky Ferencz.
Miniszteri és státustitkári iroda: Titoknok: Stuller F. és 

Hákóczy J. Levéltárnok: Vörös A. Osztályok I. Só éspénztá- 
ri osztályban osztályigazgató, státustitkári ranggal: Duschek 
Ferencz állodalmi tanácsnok. Igazgatói titoknokká, a’ volt m. 
k. kincstártól Kállossy József alkalmaztatott. Tanácsosokká : 
Trifunácz P. volt kincst. tanácsnok alkalmaztatott; Láng Gy. 
temesi sófölügyelő kineveztetett. Törvénytudó segéd-tanács
nokká: Brunner J,; osztálytitoknokságra: Frenreisz M., Mol
nár J. és Hesz J. volt kincst. titoknokok alkalmaztattak. Osz
tály fogalmazókká: Gömöry Victor (tiszt.titokn.ranggal) Nagy 
Ign. és Gaal J. neveztettek. Főszámtisztekké: Treítina J. Weisz 
F $ s  Schraczenthaler J. alkalmaztattak.

II. Állodalmi javak osztályában.
Osztályigazgató: Ilkey S. Igazgatói fogalmazó: Csaná- 

dy György.
Az úrbéri rendezési szakban. Tanácsnok: Záborszky A. 

Törvénytudó segédtanácsnokok: PetrovicsK. és Graefl J. Fo
galmazó: Peláthy István.

A’ bánság-aradi szakban.
Tanácsnokká: Ghyczy M. kincst. tanácsnok alkalmazta

tott. Titoknokká: Szerb Tivadar Aradvárosa főbírája; fogal
mazóvá: Szilágyi F. kinevezlettek.

A’ bácsijavakszakában
2ik tanácsnokká: Csernyus Mannó volt kincstári tanácsnok 
alkalmaztatott. Titoknok, Thury István.

Az ó-budai, fölvidéki és tiszamelléki javak szakában.
Tanácsnokká: Gál J. jelenleg temesmegyei főügyész. 

■Fogalmazóvá: SzűcsL.
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A’ megürült papi javak ’s tengermetléki és horvátországi 
javak szakában.

Tanácsnokká: Besze F. volt kincstári tanácsnok alkal
maztatott;’s Bunyevácz J. volt zágrábi alispán kineveztetett. 
Ezen osztálybeli főszámtisztekké: Szelesztey J. Muchmayer S. 
Miller J. alkalmaztattak. Egyik bíráló számtisztté: Dankó A. 
pestmegyei tiszt.számvevő kineveztetett;Drexler F. és Scho
ber Alajos alkalmaztattak.

Hl. Bányászati osztályban.
Osztályigazgató: Trangous L. a lelső magyaroiszági 

bányapolgárság alelnöke.
IV. Adó-kivetési és pénzügyi osztályban.

Tanácsnokok: Fogarasy J. és Farkas K.
V. Országos fó'számvevőségi osztályban. Osztályigaz

gató: Weisz Bernát Ferencz, pesti nagykereskedő. Titokno- 
kok: Gelenczey Pál, az iparegyesületnél szám és természet- 
tani rendes oktató ’s a’tudományos egyetemnél magántanitó, 
és Schulek Ágoston, a’gyáralapitó társaság pénztárnoka. A’ 
levéltári hivatal. Igazgatóvá: Czech János, egyik sorjegyzővé 
Molnár Sándor neveztetett. A’ többi kinevezések még hátra
vannak. Egyébiránt az 1848:3 . t.cz. 23ik szakasza következ
tében, a’ kincstár kebelebeli hivatalnokok rangjoknak és fize
tésüknek törvény értelmébeni megtartásával, ezen miniszté
rium osztályaiban további rendeletig hivataloskodásukat ek
ként folytatandják.

A’ só és pénztári osztályban Eötvös P á l, Poszavecz 
Zsigmond,és Mattyasovszky János, mint tanácsnokok, Marcher 
József, Olts Alajos, Virták Károly, mint titoknokok: Grulich 
Vincze, Gerzon Antal, Christen András, Staudtner Ferdinand, 
Kucsény Rudolf, mint fogalmazók.

Az állodalmi javak osztályában: Keszler János, Kaman- 
házy János, Koppy József, Locatelli László, Balazs Ágoston 
Mérey Károly, mint titoknokok. Kászonyi József, Villráder 
Zsigmond, Jalics Ferencz, Kiss Károly, Gregus Zsgmond,Go- 
ezigh Ignácz, Lissák Ignácz, AlbertfyMihály mint fogalmazók.

A’ bányászati osztályban: Nándory József, Andreanszky, 
Sándor, mint tanácsnokok, Boitner Károly, Szlávy József,mint 
titoknokok, Dercsényi László mintfogalmazó. Pesten,april 29. 
1848. A’ p é n z ü g y i  m i n i s z t e r  á l t a l .

II. Kinevezem: A’pénzügyi minisztérium: Só és pénztá
ri osztályához: FogaImazók:Nagy Ignácz volt kincstári szám
vevő tisztet 800 ft fizetéssel. GömöryVictor urat tiszteletbeli 
titoknok czimmel 800ft fizetéssel. Gaál József volt helytartó- 
tanácsi számjegyzőt 8 0 Oft fizetéssel.Az állodalmi javak osztá
lyához: Igazgatói fogalmazóvá Csanády György urat 800 ft 
fizetéssel. Osztályfogalmazókká Peláthy István, Szilágyi Fe
rencz és Szűcs Lajos urakat SOO ft fizetéssel. A’só és pénztá
ri osztályhoz: Főszámtisztekké Trettina János és Schraczen- 
thaler József volt számvevő tanácsos urakat 1200 ft fizetés
sel. Az állodalmi javak osztályához: Főszámtisztekké: Szeles- 
tey József 1200 fttal, Muchmayer Sándor 1200 fttal, Müller 
József 1200 fttal. Bíráló számtisztté Dankó András, pestme
gyei számvevőt 700ft fizetéssel,és Drexler Ferencz urat700ft 
fizetéssel. Pesten, april 29kén 1848.

H i v a t a l o s  é r t e s í t é s  a’ k ö z m u n k a  ’s k ö z 
l e k e d é s i  m i n i s z t é r i u m t ó l .

I. A’ közmunka ’s közlekedési miniszter előterjesztésére 
az ő tározójához e’ következőket nevezem ki: Állodalmi altit— 
kár: ifj. gr. Zichy Ferencz. Osztályfőnökök: Kovács Lajos és 
Havas József. Osztálytanácsos: Kraynik Imre. Miniszteri titkár: 
Tasner Antal. Osztálytitkárok: Décsey Lajos, Sztankovics Ká
roly, és Weber János.

II. A’ közmunka ’s közlekedési mínistérfum köréhez 
különösen e’ tárgyak tartoznak: vaspályák; vizszabályozás 
és szárítás; csatornák, tengeri’s folyami hajózás; középité- 
sek; kőut’s hidak. Minden ide vonatkozó folyamodványok ’s 
egyéb hivatalos közlemények illy czim alatt: ,,A’ közmunka 
’s közlekedési miniszteriumhoz“ Budán az országházbane’mi- 
niszterium irodájában benyújtandók. Budapest, május lsején 
1848. Istvánra. k., nádor’s kir. helytartó. Gr S z é c h e n y i  
István m. k. közmunka ’s közlekedési minister.

-------------------- f
A’ f ö l d mi v  el  é s, ip a r és k e r e s k e d é s  m i 

n i s z t e r é t ő l .
A’földmiveléSjipar és kereskedés minisztériuma a’tör- 

vényhatóságokhoz egy körlevelet intézett, mellyben a’ köré
be tartozó osztályok neveit és hatáskörétközli a’ végett,hogy 
a’ törvényhatóságok tudhassák, milly tárgyak azok,mellyek- 
ben a’ rendeleteket egyenesen ezen minisztériumtól veendik,
’s viszont mellyek azon hivatalos jelentések, mellyek ezen mi
nisztérium eléterjesztendők. Az osztályok itt következnek:

1. F ö l d m i v e l é s i  o s z t á l y .
Ennek körébe tartoznak: a) A’ megszüntetett úrbéri 

tartozások megbecsülíetése;b) a’földmivelés emelésére czél- 
zó javaslatok ’s intézkedések; c) gazdasági egyesületek ü- 
gyei; d) gazdasági iskolák ’s tanintézetek helyeinek kijelölé
se ’s tervezetének a’ közoktatási miniszterrel közösen meg- 
állapitása.

2. I p a r o s z t á l y .
Éhez tartoznak: a) czéhek viszonyai; b) gyárak; c) az 

ipar emelésére czélzó javaslatok ’s intézkedések; d) ipare- 
gyesületek; e) ipariskolák ’s tanintézetek helyeinek kijelölése 
’s tervezetéknek a’ közoktatási miniszterrel közösen leendő 
megállapítása.

2. B e l - é s  k ü l k e r e s k e d é s i  o s z t á l y .
Ide tartoznak: a) a’ harminczadok-, kivevén a’ pénz

kezelést és utalványozást, m ika’ pénzügy-miniszteriumhoz 
tartoznak; b) vámszabályzat kidolgozása; c) a’ bel- és kül- 
kereskedés emelésére czélzó javaslatok ’s intézkedések ; d) 
kereskedői testületek és azoknak viszonyai; e) magányban
kok és takarékpénztárak.

4. O s z t á l y  p o s t a ü g y .
Ez alá tartoznak: a) levél- és h írlap; b) pénz-és c) 

személy-szállítások.— A’ pénzkezelés és utalványozás itt is 
a’ ünanczminisztert illetvén.

5. K ö z e g é s z s é g i  o s z t á l y .
Idetartoznak: a) országos orvosi rendőrség; b) a’tör- 

vényszékexen előforduló orvosi vizsgálatok ’s látleletek; c) 
orvosi intézetek; d) baromorvosi tárgyak ; e) gyógyszerészi 
tárgyak.— A’ törvényhatóság elnöke gondoskodni fog, hogy 
ezen körlevél tartalma a’ kormányzása alatti törvényhatóság
ban közhírré tétessék. Budán, aprilhó 30án 1848.

Addig is, mig pénzügyi miniszter K o s s u t h  Lajos ur 
egészségének helyreálltával, hivatala Budára áttétetnék; a’ 
közönség értesítéséül szolgáljon az, hogy mai naptól fogva 
miniszter ur irodája Pesten, nádor-utczai Dőringféle házban 
mindennap regg. 9 órától déli 2 óráig nyitva álland. Pesten, 
május Íjén 1848.

P e s t ,  május lsőjén.
A’ törvény kihirdetése,’s kormányzó bizottvány válasz

tása végett ma tartatottPestm. részéről a’közgyülés.Öröm volt 
látni azon osztály képviselőit, kik eddigien a’ megye teremé
ben még hallgatókul is alig mertek megjelenni; azon terem
ben, mellyben a’nép érdekeiért emelkedtek ugyan lelkes szó
zatok, de többnyire csak terhek rovattak a’nép nyakába, bün
tetések szabattak a’nép ellen’s határoztatott róla nélküle. Ma 
teljes joggal tanácskozandók seregiének öszsze atyánkfiái, a’ 
népnek választottal, többnyire tisztes férfiak, kiknek arczaik- 
ról látszék, hogy a’bizodalom emberei, hogy a’ nép bizalmát 
ki érdemlék. —■

Ülés megnyíltával S z e n t k i r á l y i  üdvözlé ön és kö
vettársa nevében a’ gyűlést, sajnosán említvén meg, miként 
társa beteges állapota miatt személyesennem jelenhetett meg. 
írásbeli köszöneté Kossuthnak megéljenezteték. Majd aztán a’ 
jeles követi jelentés olvastatott föl, osztatlan tetszés között.En- 
nek végeztével B á l l á  főjegyző csinos beszédecskével üd
vözlé a’ követi pályáról lelépteket,mint ollyanokat,kiket a’ me
gye büszkén vall magáéinak, mint ollyanokat, kik a’ jelen for
dulatban, az események hatalmával együtt működve, legfőbb 
tényezői valónak az uj viszonyoknak, az alkotványos újjászü
letésnek.— I r i n y i  J ó z s e  fRáczkeve részéről szinte köszö
netét szavazott a’ követeknek.

E’ szokásos ömlengéseken átesve, mielőtt a’ törvények 
kihirdetéséhez foghattak volna, T e l e k i  L á s z l ó  emeltszót, 
bocsánatot kérvén a’netáni zavarásért,de a’dolog— úgymond 
— melly készti, sürgetés,’s bennünket közelről érdekel.Teg- 
nap azon hir érkezett,hogy a’szomszéd lengyel —  Krakóban 
a’ bureaucratia fondorkodásai sajnos eseményeket idéztek e- 
lő. —  Minden igéreti jog ellen, —  bár az amnestia min
den emigránsrakihirdettetett,kik ennek nyomán hónukba visz- 
szatértek,— olly alávaló tett követtetett, el, mellyet előre szőtt 
ármánytervnek tudva, saját biztosságunk is koczkáztatva len
ni látszik. Valóságos ellenforradalom! A’ national convent és 
nemzétiőrség tagjairalőttek:az elbaricadeirozott várost a’vár- 
bavonulóbureaucratia kartácsoltatá,tudtáraadáa’comiteének, 
miszerint az egész város halomra fog lövetni,ha az emigráns
ok ki nem vonulnak. E’ gyalázatos nyilatkozatra többen oda 
hagyák a’ várost.— Ennyi a’ tény. Ez ellen föllépni Magyar- 
országnak érdekében áll, azért a’ minisztérium megkérendő, 
hogy küldöttei által a’ dologról tudomást szerezve, a’nemzel- 
hez illő intézkedésekre készületeket tegyen.—  E’ kebellázitó 
tárgy folytán tett indítvány lelkesüléssel karoltatván föl, szó
ló és még más kettő tüstint a’ minisztériumhoz küldettek.— A’ 
miniszteri tanács a’ megkeresésre azonnal öszszeült: ered- 
vényéről tán legközelebb értesülendünk.

Ezen szomoritó intermezzo után a’ törvények kihirdetése 
megkezdetett.A’ népviseleti törvény parancsa szerint a’megye 
tüstint liz kerületre fölosztalott. Egyik kerület főhelyéül Pataj 
vagy Kalocsa lévén kérdésben,— a’ vita folytán amarra dőlt 
a’ többség. Majd kérdés tétetett, vájjon a’ qualiücatio nél
küli városban lakó nemesek hol szavazandanak?—  Országos 
szempontból vetetvén föl a’ dolog, miszerint mindazon hely is,

I melly külön képviselettel bir, egyegy választó kerületül tekin
tendő, igy p. o. Pest 5 illy kerületet képez, mellyben mindazok 

I gyakorolják szavazati jogaikat, kiket a’ lörv.hozás azzal föl-

[ íuházott, következőleg a qualiücatio nélküli nemesekis,mint 
viszont olly helyeken, hol a’ kir. város is csak más helységek
kel együtt képez választó kerületet,— ott a’ qualiücatio nél
küli jelen polgárok is szavaznak.

A’ népet legközelebbről érdeklő törvények fölött Nyá
ri Pál másod alispán tartott fölvilágosító értelmezést a’ faluk 
küldötteihez. A’népszerüleg előadott beszédetnem ártana kü
lön lenyomva, a’ nép között osztani ki:— Sokat beszéltek már 
a’ nép-lapról, és máig elmaradt az, pedig milly jótékony ha
tású volna, mutatja Nyári Pál beszéde, melly a’ nép fogalmá
hoz méretett. A minisztérium intézkedhetnék legczélszerüb- 
ben. De olly tehetségeket, mellyek e’ czélra legalkalmasbak , 
föl kellene használnia. Mi \  a s  G e r e b e n t  ismerjük illy en
nek. ,,Ö r e g ABC-je“ által eléggé tanusitá, miként széles e’ 
hazában senki nem bir úgy írni a’ népnyelvén, mintő. T á n 
c s i c s  egyszerű ugyan, de nem népies. G e r e b e n  ismeri a’ 
népnek gondolkozása módját ’s ahoz méri értelmezését. Ha a’ 
minisztérium vele egyezkedni akarna, utbaigazitásúl annyit 
mondunk, hogy V a s G e r  e b e n  (Radakovics B. József ügy
véd) lakik Győrben.

A’ megyétjovő országgyűlésig igazgató bizottvány is 
meglőn ma választva. Minden helységből a’ jegyző ’s néhány 
értelmes férfiú minden osztályból veend részt a’ bizottvány 
üléseiben. Á’tagok száma az 500at alkalmasint fölülmúlja.—  
Ez lenne— mint mondták— azon minta, melly szerint a’ jövő 
törvényhozás rendezhetné a’ képviseleti municipiumot. Róla 
nem sokára érdemlegesen szólni fogunk.

Ennyi elég legyen a’mai ülésről, némelly részletekre még 
visszatérendünk.

V i d é k i  m o z g a l m a k -

D ebreczen  april 25. 1848. Mai nap folytatva tartott 
közgyűlésünkben hirdettettek ki az új törvények, ’s ugyanek
kor olvastatott fel a’ városi tisztujitások iránt kiadott minisz
teri rendelet is. Ennek nyomán azonnal választvány küldet
vén ki polgártársunk, a’ közönségesen tisztelt K a r a p Sán
dor elnöklete alatt: a’ tisztujitás határnapjául májushó 22dik 
napja lön kitűzve.

Megszokván e’ nép ezelőtt mindig üres marokkal ha- 
zajőni látni országgyűlési követeit— most, midőn látja, hogy 
most egyszerre olly adag politikai jogot ’s szabadságot hoz
tak számára, minőre nem is számított: csordultig el telt lel
ke örömmel. Hogy is ne?...a’ hoszszas politikai helotismus 
után immár beleharaphat a’ jogok nemes gyümölcsébe , és 
csutkájával. .  .no ? . . .  sok ollyan mayordomot sújthat, és 
sujtand is minden bizonynyal, ki még csak három hónappal 
ezelőtt is apotheosissaltalálkozott. Hja! sic transit gloria 
mundi!. . .  A’ mákvirág lehull, a’ kikirics elsáppad, ésa’földi 
bodza, és a’ kakukfű, és az ökörfarkkaró és a’ pipacsfű, mind 
. . .  lehervadnak, ’s mi lesz e’ szép virágokból?..  Széna. —  
. .  0 , te kegyetlen halál!. . .

E’ napi közgyűlésünk annyi és olly fontos határozato
kat szült, hogy hajdani nyújtózkodó modorunk mellett hetek, 
hónapok, évek kellendének reájuk.

1) A’ választandó tisztviselők hivatalkodásicyclusa há
rom év leszen.

2) A’ törvénykezés provinciája, a’publicopoliticumok- 
tól elkülönittetik. E’ őzéiből az egy személlyel szaporítandó 
tanácsnak fele (7  egyed) a’ törvénykezési, másik fele a’köz- 
igazgatási ügyeket kezelendi.

3) A’ hitel szilárdítására olly fontos telekbirói hivatal, 
rendszeresittetik. —

4) A’ beltelki állomány után eső küljárandóságokat 
ezentúl szabad leszen a’ telektől külön is eladni ’stb.

Ezen czélszerü határzatok volt országgyűlési követünk 
Sápy Samu polgártárs indítványai nyomán hozattak. Ugyanő 
tévé azt is, hogy nemcsak a’ tiszlujitási cselekvény, hanem—  
ha jól hallottam— közgyűlések alkalmával is ,  nemzetőrség 
őrködjék a’ rend fölött. Nagy baj,hogy politikai jogokat nem 
gyakorolhatunk a’ nélkül hogy fegyverrel álljanak hátunk 
mögött!.. .Ámde törvény rendeli— ’s hódolunk neki. De az 
auditóriumra ezt nem szeretném alkalmazva látni. Ki akarná 
azt kivívni, hogy vi vocis tökéletes silentiárius legyena’hall- 
gatóság? . . .  Vagy hogy még lelkesülni se tudjon másként 
csak scala szerint?

Isten látja telkemet, senki nálamnál nem tartja botrá
nyosabbnak a’ debreczeni auditórium tanácskozási rendza
varását. De azért én semmi heroicus szert nem vennék elő. 
Alkotványos országban ez de stylo van. Az angol parlia— 
mentben sir Robert A-nek beszédei alatt nemde kukorikoltak, 
ugattak ’stb?. . .  Nálunk illyet nem tesznek. A’ mit tesznek: az 
ellen az elnöki egyszerű rendre igazítás is megteszi hatását.

Kérdésbe tétetett ez alkalommal ügyvéd Nagy Mihály— 
tói: vájjon az ollyan oklevelesek, kik szüleik házánál lakván, 
nem fizetik a’ qualiücationális lakbér Öszszeget: lehetnek é 
választók? A’ törvény nyomán határoztatott: nem. Szegény 
politikai heloták ! . . .

Valóban polgártársak! ha a’vagyonban, nemmint va-
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gyonban, hanem mint az értelmiség egyik iudiciumában ke
ressük a’választási biztosítékot: akkor nagyon óhajtandó vol
na, hogy a’jhol az értelmiség vagyon nélkül is meg van, ne 
kivántatnék ott még census is! Jelenleg kívántatik! És én lé
lek, hogy e’ miatt azon osztálynak nagyobb része , mellyben 
kétségtelenül nagy értelmi köztőke van: politikai nihilismus- 
ba sülyed. Félek: hogy mig meg nem ütve az anyagi mérté
ket a’ honoratiorok legtöbbjei, nem lesz politikai jogképessé- 
gök__addig sok helyen X. vagy Y. zsebeit tele tömve pénz
zel, olly aplomb-mal esik a’ választási vederbe, minővel a’ 
macska szokott lefordulni a’ háztetőről, melly állat köztudo
más szerint magának és másoknak veszélyeztetése nélkül zu
han le a’magasból a’ járdára!

Városunk kebelében e’ naptól fogva, mindenkinek sza
bad mindennemű húst a’ kijelölt helyeken’s rendőri szabályok 
korláti köztvágni. A’ szabad verseny eredvényeül némellyek 
aztjósolják, hogy még drágább húst eszünk.Majd meglássuk.

Két casinónk öszszeolvadt— hanem, mint hallom,csak 
azért,hogy megint egy más keletkezzék.Én nem tudom,hogy 
van, de bár a’ kaputosak a’ legnépszerűbben viselik magu
kat: a’ dolmányok sehogy sem akarják az igazságol.Kár.Gu
ba gubával, suba subával. Ez ma nem áll.

A’ ,,debreczen-nagyváradi értesitő“ ben Mező Dániel 
h. böszörményi nemzetőr ,,Honfi szózat“ czimii versében, 
szörnyen kikel Petőü „királyokhoz“ czimzett verse ellen. E- 
zen úri ember elfeledve, mit Jean Paul mond : „ a ’ stylus az 
ember maga“ a’ szenny és piszok egész tárát kimerítette a’ 
derék népköltő irányában. „Betyár, pimasz, éretlen, hazaá
ruló, dögmirigyes, szemtelen ’s más eféle diszesbnél diszesb 
epithetonokkal, ékes füzérbe szedve tisztelkedik költőnknek.

Ha Petőfi szeretett jó királyunkról szólna: ám m egér- 
demlené. De ő ezt nem teszi. Hogy pedig a’ mit mond, sok 
más királyra ráillik: bizony nehezen lehet tagadni.

Kár volt tehát Mező Dániel polgártársnak csapszéki 
poesisével Sándort befeketitni akarni. No de ha épen olly 
nagy vágya van, ne rontsuk el gusztusát. Hadd hányja guba 
alatt fricskáit. A’ m egbántottak consolátiója lehet: némelly 
hangok.. . .  N a g y  József.

T o ln áb ó l. April 17re kijelölt közgyűlésünkben hit
tük, hogy követeink jelentéseiket beadni fogván, hozott tör
vényeink is ki fognak hirdettetni; azonban az elősoroltaknak 
egyikesem történt meg, és igy az udvarban volt népgyülé- 
sünk igen rövid volt.

A’ gyűlés megnyitása után alispánunk utasittatott,hogy 
a’mint a’ kormánytól királyilag szentesített törvényeink meg
érkeznek, 8 nap alatt gyűlést hirdessen.— Ü rm é n y i  Jó
zsef főispánunknak búcsúzó levele örvendetes tudomásul vé
tetett, és a’ minisztérium gyülésileg megkéretik, hogy me
gyei kormányzóul a’ népnek szeretetét biró S t a n k o -  
v á n s z k y  Imrét kinevezni szíveskedjék. Elbúcsúzó főispá
nunknak igaz, hogy egykor volt népszerűsége, a’csuszó-má- 
szó, egyedül az emberi méltóságot lealacsonyító szolgai lel
kek között,kikről azonban mivel a’szabadsággal is megtudnak 
barátkozni,méltán föltehetni,miként ők volnának az elsők, 
kik az általuk bálványozott és e’ megyébe viszszatérni akaró 
vezérüket megkövezni tudnák, minthogy ők viselik a’ legna
gyobb nemzeti rózsákat, a’ jobbágyság volt elnyomatása fö
lött ők tartják a’ legszebb beszédeket, pirulás nélkül kiáltják, 
miként ezen átalakulás el nem maradhatott.

Mikép lehet illybélyegzetteknek hinni, azt tettel mutat
ták be, ne is gondolják, hogy ők megyénknek bár csendes, 
és rendet szerető lakosainak bizalmát és szeretetét bírnák 
— ez nálatok atyafiak csak hiú ábrándozás! —  Nem marad
hatott el a’ bűnnek büntetése, az érdemet sem lehetett elis
merés nélkül hagyni, erőtetett lelkesedéssel fogadtatottszék- 
foglalásakor voltfőispánunk’s az örömnek eltitkolhallan érze
tével találkozunk elbucsuzásánál, azon édes kötelességnek 
érzetét hagyván maga után , miként az általa üldözéseket 
szenvedett tántorithatlan jellemű népemberét B e z e r é d y  
Istvánt ismerni tanulván, arczmását mai határozatunknál fog
va a’ megyei terembe felfüggesztjük, és az utókornak erek
lye gyanánt általteszszük.

Kiss Lajos szbiró hivataláról lelépett, több viszszaélé- 
sek miatt külömben úgy léptették volna le, a’ dicsó'ült rendszer 
ezt nem látta, mert véle szembekötősdit játszott. — Helyébe 
a’simontornyai járásban Paczo l ay  György volt esküdt, en
nek helyérepedig T r a i b e r  József választatott meg. —  Az 
utóbbinak érdeme elvkövetkezetesség, az előbbenié pedig az, 
hogy nemes ember,’s már három tisztujitásnál fő kortes volt. 
Azt gondoltuk,miként az illyeseknek már lejárt idejök, koránt
sem! a’ nagy kortes mindég ember a’ talpán, több helységek 
írásbeli kérelemmel járultak hivatala elnyeréséért,ezeknek kí
vánom,hogy kérelmüket a’késő tapasztalás ellentétbe ne hoz
za. — 'Tiszteletbeli aljegyzőnek U j f a l u s y  Imre volt or
szággyűlési Írnok kiáltatott ki főjegyzői ajánlásra, szép szó
noklattal a’ megyének köszönetét szavazott, mint szép remé
nyű fiatal embert szívesen üdvözöljük.— Tiszteletbeli alügyész 
Forster N. lett, számos körlevelekbetáblázása után ezután a’ 
közgyűlés szétoszlott.—  R e n d e s  l e v e l e z ő .

S zigetben . April 3. 1848. Á’ minisztérium fölállítá
sa után sokanazonhitben vannak, hogy a’ mellett a’ megyei 
életnek egészen vége lesz, és sem a’ tisztviselők szabad vá
lasztása, sem a’ közgyűlésnek hatásköre meg nem állhat; —  
illy észrevételek után sokszor az értet lenebb tömeg ben az u- 
jabb institutiók iránti rokonszenvet nem kevéssé leliangollat- 
ni tapasztaltam.

Azért is minden honpolgárnak kötelessége fölszólalni, 
’s vagy az illetők fölhívásával vagy nézete előadásával a’ ke
délyek megnyugtatására hatn i,’s e’ kérdést is legalább főbb 
pontjaiban tisztába hozván, a’ már kezdetben annyi tehetsé
gekkel küzdő miniszterek állását népszerűsíteni kell.

Szerintem a’ minisztérium hatása nincs parallelisálva a’ 
szabad választás által,mert igaz ugyan, hogy a’ minisztérium 
a’ dolgok élire állva, ’s aTörvények fölötti őrködést, és azok 
foganatosittatását felelősség mellett magára válalván—  több 
központosításra van szükség, de én azt nem azáltal vélem el
érhetőnek, ha a’ magyar alkotvány legszebb gyöngye, tiszt
viselőink szabad választása megszűnik,hanem ha minden tiszt
viselő felelősséggel kötelezletve választatik, és eljárásának 
hatásköre pontosan és világosan kijelöltetik.

Ebből következik,hogy a’megyei szabadválasztás meg
marad ugyan, hanem csak a’kortesek idejejárand le,— mert 
a’ miniszteri felelősség mellett minden hanyag tisztviselő, 
csak azért mert jó kortesvezér,magát fen nem tarthatja, —  
mennyiben a’ miniszterek kezeibe —  kik mindég a’ többség 
kifolyásai leendenek —  okvetetlenül le kell tenni a’ nemzet
nek azon jogot; hogy a’ kötelességét nem teljesítő hanyag 
tisztviselőt hivatalából kitehesse,e’ nélkül a’ miniszteri fele
lősség csak papiroson fog maradni.

És igy a’ rend, alkotványosság, és miniszteri felelősség 
életbe léptethesse tekintetből mellőzhetlennek tartok egy olly 
törvényczikk alkotását,mellyben kimondassák : „mikép min
den tisztviselő a’ törvény és ennek következtében kiadott mi
niszteri rendeletekből folyó’s reá bízott kötelesség teljesíté
sére nézve felelettel köteles, hanyagságból eredett minden 
károkat megtéritendi, sőt a’ közgyűlés jelentése után ismételt 
hanyagság —  kihágás esetében az illető miniszter által hi
vatalából el is mozdittathatik.“

Ennyitelőlegesen megjegyezni és illetők figyelmébe a- 
jánlani jónak láttam, a’ többi e’ tárgyra vonatkozó nézetek e- 
lőadását más alkalommal."') S z ő 11 ő s i Balázs.

N agyK ik inda . A’Bácskaság és Bánátban lakó ráczok 
és szerbek korunk általányos mozgalmai által kivívott nép- 
szabadságot az önérdek aljas palástjául használják. Musz
ka pénzen fölbérelt némelly hazaáruló szerbek és ráczok' 
Nagykikindán a’ népet a’ föld felosztására izgatván— ezáltal 
annyira heviték azt, hogy az utjokba állított egy zászlóalj ka
tonaságot szétvervén, megrohanák a’ tanácsházat, ’s az on
nét szétfutott tanácsosok közül kettőt lakaikban feltalálván, i- 
szonyukínok közt felkonczolták. Ezen tanácsnokok C s u n -  
c s i c s  és I z a k o v i c s .  A’ többinek lakait lerombolák, 
szétdulták, bútoraikat szétzúzák, ’s elrablák, végre másokét 
felgyujták. A’ nép a’ katonasággali öszszeütközéskor tem
plomból a’ zászlók nyeleit ragadá kézbe, vasvillák és nyár
sokkal fegyverzetien rohaná meg a’ lovasságot, melly lő
fegyvereit nem használhatván, viszszavonulni kénytelenitte- 
tett. Egy hadnagy vastag czombján vasvillával szúratott ke
resztül , mások szerint egy másikkal agyonütve a’ csataté
ren maradt. —

Ugyanez történt Ó-Becsén, hol a’törvények kihirdetésére 
botokkal és késekkel fegyverzetien jelent m ega’tömeg,’s mi
vel Zákó 1st. kerületifőbiróa’felolvasotttörvényeket a’népnek 
rácz nyelven nem magyarázhatámeg,rögtön megtámadtatott, 
’s a’ tanácsházba menekültre rátörelvén az ajtók, ott az el
vérzésig ütlegeltetek Mások az elkinzott főbírót megmene- 
kültnek mondják, de tele sebekkel, ’s életéhez kevés a’ re 
mény. Ezután a’ bősz tömeg dúláshoz fogott; fölveré a’pénz- 
tárt, az ott talált készletet e lrab lá ,’s fölosztá. A’ rabokat itt 
is, mint Kikindán— mintegy háromszázat kiszabaditá, ’s az e- 
lőljáróság’s gazdagabbak vagyonaira tévé szenteletlen kezeit.

E’ vidékekből az úri osztály az életveszély elől részint 
Temesvárra, részint Szeged, Szabadka, és Újvidékre mene
külnek. Állítólag a’ zendülők márkirándulásokat is tőnek né
melly földbirtokosak mezei lakaikra,’s pusztító dühüket azok 
kertjein, ’s épületeiken hűték.

A’ B á c s k á b a n  egész Bajáig hasonló kitörésektől 
lehet tartani, mert a’ ráczság a’ magyar korona felségéről 
egészen megfelejtkezett, ’s magát egy külön szláv királyság 
kiegészítő részéül tekinti. A’ magyar ésnémet elem illy hely
zetben ki van téve a’ legnagyobb veszélynek, minthogy kor
mányunk erőtlenségétől segélyt nem várhatván —  az ellen
fél ez által vad merényeiben még dulakodóbb kezd lenni.

H r a b o v s z k y  pétervári várparancsnok megfékezé 
a’ szlavóniai garázdálkodókat; mint várparancsnok isszivesen *)

*) E’ fontos érdekű tárgyban tiszt, levelezőnknek itt Ígért 
közlését szívesen várjuk, mert e’ kérdés m u n i c i p i u m  é ?— 
vagy föltétien c e n t r a l i z  a t íó ? kimeritőleg feladatunk tár
gyalni. Az idő nyakunkon van. S z e r k.

ismeréel a’ magyar minisztérium felsőbbségót ’s csak ennek 
intésére vár, hogy az egész illyr machinátiót azonnal tönkre 
silányitsa. Hrabovszkyt Radeczky után legértelmesebb hadve
zérnek mondják a’ szakemberek, nem kell ót sokáig utasítás 
nélkül hagyni.

Újabb hírek szerint a’ kikindai és ó-becsei ráczok meg- 
fékeztetlek, az izgatókvasban várják a’ fejeikre kimondandó 
törvényes ítéletet. Némellyek már függnek.

V a r a s  d ó n  és Z á g r á b b a n  többé király nincs, 
császárt imádnak a’ szabadszellemü (?) illyrok. A’ feje lá
gyára esett bán, ki éltében mint katona a’ népszerűség éljen— 
zésiben nem osztozhatottmost elkábittatvaennekszelétől,mind 
arra hetyeslését mondja, mi az orosz missió emberei által a’ 
tudatlan tömeg száján kiordittatik. A’ megye hatósága horvát 
magyar szellemű tisztikara miatt megveltetik’semberei guny- 
nyal, üldöztetéssel illettéinek. Károlyváros mindenben secun- 
dál, mert Zágráb most székvárosa az imaginált pánszláv 
császárságnak ’s az illyrség fanaticus búcsút jár oda a’ csu- 
dalóvő képet a’ bán személyében imádni.

M o l d v a  és O l á h o r s z á g  szélin egész tábora áll 
készen a’ kozákoknak, minden perczben tartományúikba ro -  
hanandók,mihelyt azitt háborillanu! működő propaganda úgy 
kivánandja. Az ezt állitók tudni akarják azt is, mikép e’ tábor 
utasítva van a’ szlávokat segilni, a’ németeket nem bántani, 
de a’ magyarokat utón útfélen ütni, verni, nyomorgatni. Mert 
a’ magyarok átkozottul sympathiroznak a’ francziák és len
gyelekkel , e’ két nemzet pedig Péterváradon egy oda lőtt 
bomba, melly nem pattant ugyan még szét, de minden pil
lanatban ettől reszketnek.—

Tehát csak siessen a’ kereskedésügyi miniszter szerző
désének— a’ fegyverkészités tárgyában mielőbbi teljesedést 
eszközölni.

B é c s b ő l a’ tegnapi gőzössel igen megnyugtató hírek 
hozattak, miknekvalósulása iránt köz az óhajtás. A’ rajnai ha
tárokon 250 ezer franczia 400 ágyúval áll harczkészen, mi
helyt Bécsből az ottani franczia követ ollyan tudósítást üzen 
Párizsba, hogy a’ bécsi udvarkezet fogvaa’ londonival, az o- 
lasz nép függetlenségét csakugyan elnyomni szövetkeztek. 
Ennek következtében az angol bécsi követ közbenjárására 
felséges királyunk a’ horvát bánt, mint a’ muszka propagan
da által egyik elszéditett hőst,királyi hatalmánál fogva köte
lességére inti, nádor kir. helytartónknak pedig meghagyni 
méltóztatolt, hogy az excentrikus bánt közkereset alá vétesse, 
’s mennyiben bűnösnek találtatik, a’ törvények által keményen 
fennyittessék,—  le vele a’ báni székről. Gay Lajostól a’ kir. 
tanácsosi czim és megajándékozó levél visszavétetett’s meg- 
megsemmisittetett, minthogy a’törvények ellen,tehát törvény
telenül kelt.

Ennyi aztán egyidőre elég lenne valóságnak, például 
holnapig, mixor aztán egy lépéssel már tovább kell mennie 
minisztériumunknak, melly jelenleg i s z o n y ú  t é t l e n s é g 
b e n  p a n g .

K Ü L F Ö L D .
NAGYBRITANNIA.. Londoni újságok vágynak kezeink

ben april 22ről, hanem igen üresek. Irland nagy aggoda
lomba jött a’lázadás kiütése félelmében és legelőbb is a’ ta
karékpénztárakat kezdették ostromolni, hogy betett pénzei
ket viszszavehessék.

Nagy hétben hétfőn és kedden Victoria királyné a’szo- 
kott ajándékokat osztogatta az elaggott szegényeknek, kiknek 
száma az utóbbi években igen megszaporodott, ó  felsége és 
Albert hg april lOike emlékére szándékoznak egy kórházat 
fürdővel és mosó intézettel a’ szegényebb néposztály számára 
alapítani. A’Canterbury érsek, Russell lord,Peel Robert,Stan
ley lord, Arundel gr. és Surrey (katb.) és Monteüore Mózes 
(zsidó) képezik a’ választványt. A’ sajtó napról napra kevély 
önérzetében dicsekszik a’ londoni nép viseletével a’ fenyegető 
chartista mozgalmak ellenében. A’Standárd ezen napot Anglia 
történetében a’ legnevezetesebbek közé akarja számítani. A’ 
chartisták, kiknek ügye Angliában olly szomorúan megbukott, 
tevékenységük nézőhelyét Scotiába akarják áttenni.

April 22kén mind a’ két parlament rövid időre öszsze- 
ült. A’ felső házban egy sereg bili, közötte a’ koronabiztosi- 
tási bili is, k i r á l y i l a g  j ó v á h a g y a t o t t .  Az 
alsóház május lig  nem tartgyülést.O’Connel M.T.Irland szük
ségét éskivánatait még egyszer szóba hozta.

FRANCZIAORSZÁG. Baudin admirál parancsnoksága 
alatt álló középtengeri flotta april 15kei párizsi utasításoknál 
fogva a’ hyeri szigeteket elhagyá, ’s az olasz kikötők felé e- 
vez.Ezen tengeri had kimozditására okot szolgáltatott Angli
ának a’ középtengereni legújabb iránya , ’s azon állítólagos 
szövetség, melly Anglia, és Ausztria között köttetett az olasz 
nemzet szabadságának megakadályzására. Sardinia, és Tou
lon hathatós védelmi intézkedéseket tesznek kikötőik oltal
mára. Toulon és Antilles e’ pillanatokban már egészen hadi 
lábra állitvák. A’Baudin flottája Levornóba igyekszik. A’ pá
rizsi ideiglenes kormány csupán határzott választ vár a’Lon- 
donbaés Bécsbe küldött sürgönyeire, hogy azonnal a’ keleti
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vonalt Boulognától a ’ b e lg a  határszélek és Rajna vize hosz- 
szában egész B aseleine-ig  2 5 0  ezernyi fegyveressel szállás
sá  m eg, ’s 4 0 0  ágyút függeszszen ki az ellenműködők végké
pi tönkretételére .

A párizsi,és Seina departam enti választók száma a ’ le g 
újabb lista szerin t 3 6 0  eze re tte sz , kik 3 4  képviselőt fognak 
választani. A’m onarch ia  a latt az egész F rancziaország válasz
tóinak szám a csak 2 4 0  ezerre rúgott, ’s 4 5 9  képviselőt kül
döttek.—  Jelen leg  az egész Francziaország választóinak ösz- 
szes szám a 1 2  m illióra tétetett, kik 9 0 0  képviselőt választa

nak az o rszággyűlésre.
P a r  is .  April 19. Ma 2 0 ,0 0 0  különféle fegyverzetű ka

tonaság  vonult ide, köztök azon vasas ezred  is , melly a ’ feb - 
ruáriu si napokban leginkább küzdött a’ köztársaságiak  ellen, 
és m ég a ’ júliusi dinastia m egbukása után is a ’ fegyvert le 
tenni vonakodott. Illy d icséretes viselet nyilványos elism eré
séül, a’ párisi nem zetőrség tegnap  egy lakom át re n d e z e t t , 
mellyben 6 0 0 ra  terítettek . —  A ’ korm ánytagok közt egy kis 
szakadás tö rtén t. A rago Louis Blanquit mások je len létében  
„hőm m é sans té té  et sans coeur“ nak nevezte; most ,1’aborton 
R obesp ierre4' gúnyneve van, mivel alig  4  láb m agas.

P a r i s .  April 2 0 . A’ korm ány egy p roc lam atió tado tt 
ki, mellyben a ’c lubbokat,m in ta’köztársaság szükségét é s p o l-  
ticai jo g á t elism eri ’s mindnek védelm et ig ér, csak a ’ fegyve
res  tanácskozás ellentiltakozik. —  Cabetról mondatik hogy 
A m erikába akar vándorolni. —  Bugeaud m arsai a ’ tra n sn o - 
naini utczában tö rtén t véres ütközetm iatt iparkodik m a g á ti
gazolni, épen úgy mint B erlinben, hol senki sem  akart gy il- 
koltatni. A’ National azonban az igazolást e lőre lehetlennek 

tartja.
NÉMETORSZÁG. April 2 1 . Tegnap a ’ pártoknak m á

sodik gyűlése volt, melly p rogram m ban sem a’ m onarch iá 
hoz, sem a’ köztársasághoz nem nyilatkozik. A’ gyűlésben 
Heckernek győzelm éről szóló tudósítás helyeslés m ellett föl
olvastatott. Egyúttal elhatároztato tt a ’ közvetlen választási k i-  
vánatot te leg raphphal B erlinnel tudatni. A’ p rogram m  bőví
tésekkel elfogadtatott. Az építészek tegnapi gyűlésükben el
határozták hitelezőiket két évig ki nem elégíteni. Zöld csü tö r
tökön és nagypén teken  a’bucsujárók im ádsága és éneke kü
lönös ellentétben állott a ’ korcsm ákból hazatérő  politikusok 
vitatkozásival. Néhány év előtt a ’ kath. vallás a lap jában  lá t
szott m egingattatn i, e llen b én a ’ politikai épü le te t E urópában  

erősen állni hittük!
R e n d s b u r g .  April 21  ki levelekből tudjuk, hogy erő s 

ütközet volt az önkénytesek és m integy 9 0 0  dán között.H osz- 
szu küzdés után a ’ ném etek szoronyaikkal v isszaverték ellene

iket. A’ ném etek mintegy 20  halottat szám ítanak,és 5 0  m eg - 
sebesittetett. Van der Than az önkénytesek vezére is m eg se - 
besitte te lt, —  Az angolok közbenjárása valósul.

A 1 d u n a i t a r t o m á n y o k .  M agántudósitások 
B u k a r e s t  é s J a s s y b ó l  folyóhó 1 4 .és ló k é ró l 
jelentik , hogy a ’ ném etországi esem ények halla tára  az a ldu - 
nai tartom ányokban is, különösen a ’ felsőbb körökben fo rro n 
gás mutatkozik. Legm unkásabbak voltak a ’ bojárak Párisban 
nevelt gyerm ekei és a’ nem esség egyik elégületlen része , 
melly a ’ korm ányzásban részt nem vehet. Az alsóbb néposz
tály eddig kevés rokonszenvet m utatott. Mindezek ellenében 
az öszszeesküdtek Jassyban, kik m ár azelőtt is rendes clubbo- 
kat alakítottak, m egkísértették Stourdza hget reform ok beho
za ta lá ra  szorítani. Számra 6 0 an  a’ hg palo tá jába  mentek és 
az orosz pro tectio  alóli fölm entetést, az eddigi úgynevezett 
alkotványos ülésnek szétoszlatását, nem zetőrség  felállítását 
és sajtószabadságot követeltek. A’ m egijedt hg a’ kivánttak 
egy részébe beleegyezett. A zonbanm inekutánna eltávoztak , 
t á n  a z  o r o s z  c o n s u l  K o t z e b u e  t a n á c s á r a ,  
némelly Öszszeesküdteket m ég vázon éjjel e lfo g a to tt, és 
szoros őrizet alatt megkötözve B ulgáriába, h ihetőleg a ’ szi- 
lisztriai basához hurczoltatott. Az orosz co n su l, m ásnap a’ 
herczegnek  kije len tette , hogy orosz segély re  szám íthat, és 
hogy 5 ezred készen áll Moldvába beütni, ’s a ’ fenálló sze r
ződést fentartanj. így  sikerült az első re fo rm k ísérle te t, melly 
után második következend, elnyomni. B ukkarestben még en
nyire nem haladtak. — Bibesko herczeg nyilványitotta, hogy
4 0 .0 0 0  orosz v an aza ld u n a i tartom ányok féken ta r tá s á ra ,’s 
felszólította a ’ nem ességet békés viseletre. T erm észetes hogy 
ezen tudósítás viszszatartóztatta egy időre a ’ bojárokat a ’ b é -  
kétlenkedéstől. Azonban kikerülhetlen esem ényeknek nézünk 
elébe, mellyek szám ításon kívül esnek.

B e r l i n .  A pril 2 5 . V rangel tábornok  Schleszvignek
1 3 .0 0 0  főnyi erős dán se reg é t, 5 porosz te s tő rse reg g e l és 
nehány szabadosokkal tökéletesen m egverte .

P r á g a .  A’ ném etek és csehek között a ’ súrlódás foly
vást ta rt. Az előbbi „n ém e t“  m ost „alkotványos egyletébe 
fölvett tagok  ism ét k ilép tek , miután annak separa tism usra  
czélzó irányáró l m eggyőződtek. Teplitzi lakosok a ’ nemzeti 
választványhoz P rá g á b a  egy ira to t küldöttek, m ellyben ném et 
érdekeiket védik, és a ’ leggyorsabb  csatlakozást N ém ethon
hoz a ’ném et zászlónak a ’ cseh melléi függesztés által és a ’ n é 
m et parlam entbe a’ csehekre eső 8 2  követ küldését sü rg e 
tik. Más városok is mint E ger R eichenberg , Saaz ’sat. a ’ né
m et érdekeket párto lják .

OROSZ és LENGYELORSZÁG. A’ varsó i lapok je len 

tik,hogy Paskevics helytartó m egegyezésével egy választvány 
négy tekintélyesebb m ágnásból Krasinski elnöklete alatt 
P é te rvárra  fog menni, hogy L engyelország I8 3 0 ik  á llap o t- 
báni visszaállittatás, vagyis az 1 8 1 5ki alkotvánnyal kikérjék, 
és egyúttal a’ szükséges lépéseket az elszakasztott részek 
(P osen  és Galliczia vagy a ’ ré g i lengyel tartom ányok) orosz 
protectio  alatti v isszaállítására m eg tegyék .— April 24 k én  e -  
zen h írrel Bécsbe egy futár érkezett.

K r a k ó  april 27kén . A’ v ilágm ozgalom  közönséges 
győzelm e következtében a’lengyel em igránsoknak igére tileg  
Bécsben engedély adatott az ausztriai lengyel tartom ányokban 
m egjelenhetni. Ezen engedélyt vagy nyolczvanan használva 
Párizsból kiindultak, ’s m egjelentek K rakóban, elnyom ott ha
zájuk hajdani fővárosában. És mit tesz az ottani bureaucratikus 
korm ány?Parancsot ád a ’helyhatóság— vagyis a’n em ze tico - 
m iteén ek , hogy em igráns testvéreiket a ’ városból utasítsák 
ki. A’ com iteé és a’ nép e’ garázda parancso t nem fogadta 
el, hanem  közelgői látván a ’ vészt, azon eszközhez folyamo
dott, melly hatalm ában van,’s mellyre a’ párizsi, bécsi, b e r
lini, milánói ’stb. v ilágh írű  küzdelm ek tíz ujjal m uta tnak .—

Fegyvert kívánt a’ hatóság tó l, nem zetőrségét rendezé, 
’s midőn az első m egtagadtato tt, kasza, fejsze, és vasvilla volt 
az eszköz, melly a’ felfuvalkodottakkal m egism értetendi, mi
kéntlehet egy népnek tett Ígére te t kijátszani. — A’ b a rr ie -  
oadok —  mint gom ba—  em elkedtek az utczák és té rek en ; 
miknek szélrombolása a’ kiállított katonaságnak tetem es á l
dozatába került. Casliglione tábornok m aga is fején seb es it-  
tetvén m eg, az őrhad a’ kastélyhoz vonult viszsza, lionnét a’ 
várost karlácsoztatni kezdé. —  A’ po lgárságnak  mindene 
úgy szólván —  épületeiben van, ha az lerom boltatik, földön
futó. Kényleleniltclének tehát a’ b a rb á r hatalom nak m egad
ni m a rukat,melly a’békére leggyalázatosabb föltételek alatt 
hajúit csak, minők a’ nép lefegyverzése, az em igráns testvé
rek kiűzetése, a ’ hadi károk m e g té ríté se , a’ barricádok  
szétbontása, a’ nemzeti comilée szétosz la tása’sat.

Az ausztriai kormány ezen ílloyalis viseletével egy ha
talmas lépést telt ismét végképeni elnépszerütlenedésére.

J o n i a i  s z i g e t e k .  Olasz ú jságokban olvashatni a ’ 
britlgyarmatositási titoknokhoz intézett levelet, mellyben 
sajlúszabadságo , szabadelvű népképviseletet, a ’joniai fegy
veres erő rendezését a’ párizsi l8 1 5 k in o v .  S k itrac ta tu s sze
rint kívánják a’szigetbeliek.

Ge n f .  Seyssel kerületben a ’ Rajna folyó balpartján a ’ 
franczia köztársaságot kikiáltották,és a’ három szinü lobogót 
kitűzték.

E R53ik szám.
Árverési hirdetvény. jogával együtt, az 1848. évi május hónair 8dik

A’zombon királyi k in e s t á r i  főigazga- napján Ó-Becsén, a kir. kincstári tiszttartói hi
tóság rendeléséből a’ tiszamelléki k. koronái u- vatal írószobájában, délelőtti órákban tartandó 
radalom kebelében helyheztetett magvaszaka- nyilványos árverés utján a’ legtöbbet Ígérőnek 
dási nemes udvar telkek az illető községek köz- a’ f. 184*ik évi november lső napjától kezdve 
legelőin használandó, ’s alább kitett számsze- számítandó egy évre haszonbérbe adandók lesz— 
r.nti szarvasmarhák és juhok szabad legeltetési

T E S I T O.
minden csütörtökön délutáni 

„  T i  t t e l i g

belső ál- szántó Szabad legeltetési
lományok. földek jog

2 ,200Q ö lle l számí
tott lánczok

szarv.
m arhákra

1) Martonyoson és határában
2) Ugyanott
3) Zentán és határában..................................... *’ J 2,200
4) Adán és határában ......................................1 ’ " /
5) Moholy helysége h a t á r á b a n ......................
6) Moholy helységben és határában . . . .  1j0h
7) Ó-Becsén és h a tá ráb an ................................  4360/
8) Földváron és határában................................ l ,,4fi0/
9) Sz. Tamáson és határában ...........................inoo/2,2oo 78 l2 200

61l44l2,200 
6(P72,2 00 
66144012200
45
631,e60/
381,047
359” 697
174745/

40
40
30
30
40
30

180
90
50

juhokra

150 
150 
100 
100 
150 
100 
630 
450 
180

A’ bérleni szándékozók ezen árverésre a 
szükséges iontól 10 ft. pp. számított bánatpénz
zel, az ismeretlenek pedig tulajdon javaikról szó
lóhiteles bizonyítványokkal avagy kezesekkel,a’ 
fennevezett napon és helyen hivatalosak olly 
megjegyzéssel, hogy a’ kifejlendő körülmények 
szerint a’ nevezett külső udvartelkek kisebb 
részletekben is kibéreltetni fognak.

Egyébiránt az árverési határnapig lepe
csételve beküldendő Írásbeli ajánlatok is elfo
gadtatnak, és a’ bérlet föltételei eleve megtud

hatók lesznek, mind a’ tek. zombori kir. kincstá
ri főigazgatóságnál, mind az illető ó-becsei kir. 
kincstári tiszttartóság hivatalánál.

Végtére még hozzá adatik: hogy az árverés 
bevégződése után semmi ajánlat el nem fogadta- 
tik ugyan, de ellenben ha a’ kincstári uradalom 
az árverés eredvényében bármi oknál fogva 
meg nem nyugodnék, magának fentartja, a’ 
fönebbi telkekre nézve a’ szabad rendelkezési 
jogot. —

1— 2

A’ gőzösök in- ü l  tollasai Pestről.
1848dik évi május Tjétől kezdve.

P e s t r ó l  B é c s i g  naponkint re g g e li 6  ó ra k o r , kapcso la tban  Győrrel.
„  O r s o v á r a  minden vasárnap  reg g e li 5 ó ra k o r , Galacz és K onstan tiná- 

„  polylyali kapcsolatban az oláh részen, és május 7 és 2 ld ik é n  
„  Odessával.97 77
„  minden csütörtökön reg g e li 5  ó rakor (m inden 14 napokban 
„  egyesül Galacz és Konstantinápolylyal a ’ török ré szen .)

E ’ gőzősök m egérkeznek O rsováról m inden vasárnap reg g e li 4 ó rakor, és

1848.
órákban.

minden kedden és pénteken reggeli 5 órakor, le és fölfelé 
„  Eszéken át; a’ kedden induló gőzös Szegeddel kapcsolatban áll. 

E’ gőzösök minden vasárnap és szerdán délutáni órákban Tittelből megérkeznek. 
Vontatóhajók indulásai.

P e s t r ő l  B é c s b e  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 
szombaton megérkeznek.

„  O r s o v á b a  minden kedden elindul, és minden szerdán megérkezik. 
P e s t e n ;  május Íjén 1848.

A z első cs. kir. szab. Ü unagözliajúzási társaság főügynöksége. 3 — 0
S ö r h á z  b é r b e  a d á s a .  részletesen bár mikor is közöltethetnek.

A’ zombori királyi kincstári igazgatóság ré- j Továbbá megjegyeztetik: hogy ezen sör- 
széről köz hírül adatik, hogy a’ bács megyében j háznál a’ szükséges, és azuj haszonbér kezdetéig 
kebelezett „Ó-B e cs e mezővárosában“ létező okvetetlenül végrehajtandó építési, ’s más javi— 
Sörfőzőbáz a’hozzá kapcsolt pálinkafőző házzal fásokra 2t'U() forint p.pénz lészen a’ közelgető 
együtt a’ folyó 184sik évi november hónak lső tavasz kezdetén fordítandó, 
napjától kezdve hat évekre ismét bérbe adandó Végtére a’ fen irtt napon, és helyen még 
leszen; és annak eszközlésére nézve a’ folyó évi 947 473/ 22l,nlcüicz külső raagvaszakadásbe i, leg— 
május hónak 8ik napján reggeli 9 órakor, az ú- nagyobb részben Ó-Becse mezővárosától nem 
becsei királyi kincstári tiszttartói hivatal író te- távol fekvő földek fognak bérbe adatni; a’ med
remében nyilványos árverés fog tartatni. j lyekre nézve, valamint a’ sörházat illetőleg is i-

Melly árverésre a’vállalkozók 300 pft bánat rásbeli ajánlatok az árverési határ napot meg- 
pénzzel,és az ismeretlenek adósság mentes va- előző estéig elfogadtatnak azonban az illy aján-

:re- latoknál megkivántatik: hoR'Ya’ bán itpénz- az a-gyonukról tanúsító hiteles oklevéllel azon észn
vétel mellett meghivatnak: liogy a’ haszonbérlet Ijánlathoz mellékelve légyen, és az ajánlkozó e- 

rt igazgatóságnál, Izen ajánlatban magát az illető szerződési folté-föltételei mind a’ fenn érintet
mindaz ó-becsei tisztartói hivalalnál eleve és telek inegta> fására föltétlenül lekösse. 2 - 3

A’ gőzösök já' rasa a’ r í«

ljélöl kezdve.
Z i m o n y b a  Pesttel kapcsolatban minden

18481 k évi május
S z o l n o k r ó l  S z e g e d r e ,  T i t t e l b e  és 

„  „  kedden reg g e l.
„  S z e g e d r e  minden szerdán és szom baton regge l 

S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden hétfőn, csütörtökön és szombaton reg g e l.
„  Z i m o n y b a  minden szerdán re g g e l.

Z i r n o n y b u l  Tt  t t e l  be ,  S z e g e d r e  és S z o l n o k r a  minden csütörtökön.
Minden kedden indul egy vontatógőzös Szegedről Z im onyba, és minden pénteken 

Zirnonybul Szegedre.
P e s t ,  május Í jé n  1 8 4 8 . 3 — 0

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y  —  Nyomalik Tr a t tn  e r -  K á r o l y i  betűivel uri-utcza, 4 5 3 . szám”
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vasárnap m<\jus 7 kén ----------  -------  —  1848.
MeeiHenTk'minden l i ä e n n é g y e z e r :  t. i. a' J e l e n k o r  vasárnap, kedden és Csütörtökön; »’ T á r s a l k o d ó  pedig pem m 'ii, ummugj.» u,n.Uw. . 0 - .....  T-Í7-T*“'........... - v —  -
i. ”{• . j tiiliiilonosnál úri utcza 4ő3dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnal. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományok!a kiván- 
Ktszio Kiauo iui^  péJdányok iránt a> bécsi CSi főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Ízesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik s pontosan es jutányosán közöltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (A’ törvényszékek. Mi
niszteri rendeletek. Kisdedovás országos ügy. A’ horvátdolgok ’s 
minisztériumunk. Vidéki mozgalmaink.)

Kü l f ö l d .  (Párizs, Bécs, Prága, Havasalföld.)

É r te s ítő .

M A G Y A R O R SZÁ G  é s  ER D ÉLY .
Sokak azon viszszaélósek, miknek helyrehozása ez uj 

állapotunkban a’ miniszteri teendők közé tartozik.
Nyújtsunk segédkezeket annak a’ tapasztalt hiányok

földerítésével ’s javaslatokkal.
A’ törvényszolgáltatási különbözőség a’ szabadság és 

egyenlőségnek legnagyobb mételye, azért ha Magyarország
nak egységben is jövendőt akarunk, haladéktalanul a’ b í
r á s k o d á s i  i t é l ő s z é k e k  r e n d e z e n d ő k .

Addig is pedig, míg az törvényhozási utón megtörtén
hetnék, a’ bírói székeknél a’ minisztérium mindenütt nyilvá- 
nyosságot hozhatna be.

Ez foly a’ már törvény által szentesített elvekből, de 
nyilványosság nélkül a’ szabadság és egyenlőség iránt ga- 
rántia nem is lehet.

Pedig a’ népet meg kell nyugtatnunk a’ mégjelenleg 
nemesekből álló törvényszéki eljárásra nézve, és az csak is a’ 
nyilványosság által eszközölhető.

Azonban a’ népet előre is elkeli készítenünk az esküdt
széki eljárás megértésére, és kellő méltánylására.

Különösen a’ bányászati érdek igényli hihetőleg a’ bí
ráskodásoknál! nyilványosságot.

Mert az állodalom és magányosak között még jelenben 
a’ bíráskodást a’ bányákat igazgató kincstári tisztek viszik, 
kik az által hiszik kötelességöket teljesíteni; ha a’ magányo
sak érdekeit háttérbe szoríthatják.

Azonkívül ha csak nyilványossággal eljárásukat nem 
ellenőrözzük,a’bureaucratismusi szellem az igazgatóságot el
nyomja, nevezetesen tudok Nagybányán esetet egy bizonyos 
perben, minek igazolását, ha kivántatnék, ezennel magamra 
vállalom,—  hogy a’ bányatisztek és bírák azon deferentia 
miatt, mellyel a’ felsőbb királyi kinevezéstől függő hivatal
nokok iránt viseltettek, midőn egy még jelenben is királyi 
táblai biró a’ sajátkezüleg bizonyos bányarészek eladására 
nézve irt kötelező levelét önzésből sajátjának lenni megta
gadta , mert a’ biharmegyei conservativ párt főtényezője 
voll, ésigy compromiltálni nem lehetett, nem volt a’ bíró
ságnak annyi erkölcsi ereje, hogy ezen eljárási jegyzőköny
vet, bár a’ polgár alperesek sürgették, ’s a’ per érdeme azt 
mellőzhetetlenné tette, és megvizsgálás végett a’ per a’ kirá
lyi táblára fölvitetett— a’ perhez mellékelje.

Ezért,uraim,ha azt akarjuk: hogy a’ szabadság, egyen
lőség és annak básisa az igazság uralkodjék, nyilványosságot 
igyekezzenek a’ bírói székeknél behozni, mert illy esetek azt 
nélkülözhetetlenné teszik, ’s addig is, mig a’ bányatörvény- 
székek regenerálhatnának , csak a’ nyilványosság lehet a- 
zon napvilág, melly onnan a’ ködöt és homályt eloszlathatja.

Szől l ős i  Balázs.

B e l ü g y m i n i s z t e r i  é r t e s í t é s e k .
I. A’ pozsonyvárosi erőszakosságok megtorlására néz

ve a’ következő rendelet bocsáttatott k i :
Miután mind hivatalos, mind magánúton akép vagyok 

éitesitve, hogy f. hó 23kán és 24kén Pozsony városában az 
izraeliták személy és vagyonbátorsága a’ legerőszakosb mó
don megtámadtatván, úgy személyeikben, mint vagyonaikban 
rabló vadsággalkárosittattak meg, sőt a’ fölingerült sokaság 
által még a’ tanoda sem kiméltetett meg.

Miután a’ kormány nem hagyhatja megtorlatlanul azt, 
hogy a’ szabadság és jogegyenlőség korában, bármi ürügy
nél fogva, egy néposztály jogai letiportassanak, ’s korlátol— 
tasssék azon jogok gyakorlatában, miket az a’ törvényhozás
tól nyert, melly egyedül oszthatja és veheti viszszaa’ jogokat;

Miután okom van hinni, hogy azon botrányos rablások 
és erőszakosságok nem hajtathattak volna végre, ha a’ pol
gári helybelihatóság annak idejében és kellő erélylyel teljesí
ti vala rendfentartó, élet és vagyonvédő egyik legfőbb tisztét;

Miután törvény és igazság igényli, kívánja, követeli, 
hogy a’ ki mit elkövetett, és mások által elkövettetett, avagy 
bűnös elmulasztása által megtörténni engedett, az lakoljona’ 
szerint, a’ mint érdemli, ’s a’ büntetlenség másokat hasonló 
merény elkövetésére ne ingereljen.

Önt kormánybiztosul ezennel kiküldőm a’ végett, hogy 
egész Pozsonymegyére kiterjesztvén munkássági körét,külö-

nösebben tegyen nyomozást Pozsony városában az izraeli
ták ellen elkövetett rablói merényre nézve, és tegyen intéz
kedést a’ lettesek és okozók törvényes bírói megfenyitése 
iránt is. —

Egyúttal ügyeimét fogja fordítania’ helybeli városi ha
tóság ez ügybeni eljárására, mint szinte az iránt is nyomozást 
teend, vájjon a’ nemzeti polgárőrsereg tisztét teljesítette é, 
és ha nem, vájjon föloszlatásának nincs é oka és helye ^

Midőn e’szerint teljes hatalommal fölruháznám, úgy e’ 
meTény kinyomozása ésmegfenyiltetése,mint általában a’rend 
és csend föntartása,és a’ károsodottaknak szerzendő elégtétel 
végett, rendelkezésére bízván mindazon eszközöket, mellye- 
keta’ törvényes czél elérésére szükségesnek Ítél; midőn to
vábbá önt a’ miniszteri országos ideiglenes bizottvány f. hó 
3án e’tárgyban kelt körrendeletére utasítanám: egyszersmind 
arról is értesítem, miképen a’ Pozsonymegyében és városban 
levő és a’ Pozsonymegyébe és városba ez alkalommal rendelt 
katonaság, a’ hadügyminiszteri tárczátvivő miniszterelnök ur 
által oda van utasítva, —  hogy önnek parancsait ha
ladék nélkül,és szigorúan teljesíteni tisztének ismerje.

Kelt Budapest, ápril 25. 1848, Belügyminiszter
Sz em e re  Bertalan.

Ennek folytában katonaság még azon éjjel gőzhajón szál
líttatott Pozsonyba, és vidékére.

II. 1848,april 28ról.Tarnóczy Kázmérnak biztosi kö
re Nagyszombat, Modor, Bazin és Szentgyörgyvárosokra is 
kiterjesztetett, miután azon vidéken rombolások és dúlások 
nemcsak az izraeliták ellen követtetlek el, hanem a’ tisztvi
selők lakai is megtámadtattak. E’ veszélyes irányú mozgal
maknak rendkívüli eszközökkel is leendő megfékezése a’ biz
tos kötelességébe tétetett.

III. 1848. april 26ról. GhéczyPéter küldetett kivizs
gáló és megfenyittető királyi biztosul, Zólyom-, Month- és 
Barsmegyékbe és Beszterczebánya, Selmecz, Körmöcz, Zó
lyom,Libetbánya,Bakabánya, Újbánya, Breznóbányavárosok- 
ra,miután a’ bányamunkások titkos szövetségek által ingerel 
tetnek engedetlenségre ’s a’ személy- és vagyonbátorság 
megtámadására, miután e’ merények elkövetésére a’ népfaji 
különbségek is ingerlőleg, bűnös szándokkal felhasználtatnak. 
Biztosi segédül Beniczky Lajos neveztetett ki.A’katonaság oda 
van utasítva, miképen a’ biztos parancsait haladék nélkül tel
jesítse. —

IV. Intézkedés történt, hogy a’ hol a’ papság az ország 
sokféle zavarait, a’ türelmetlenséget hirdető és az értelemben 
lázitó beszédeket tartotta’ szószékből, a’ maga utján vizsgálat 
és fenyíték alá vonattassék. Az egyházi szószéknem lehetmás, 
minta’ béke és testvéri türelem és egyetértés igéjének szó
széke. —

V. Az izraeliták ellen lázongás több helyen mutatkozván 
még mindig, a’ szabadság és jogosság szégyenére ’s a’ 
törvények tilalmas letiprásával, Kassa és több városok
nak a’ szigorúan tiltó rendelet kiadatott. Hinni akarom , 
hogy a’ szabad városok szabad polgárai a’ törvényt fölibe 
teszik az önkénynek, a’ jogszerűséget a’ szenvedély rut ki
csapongásainak. És ha törvényellenes tettekkel fölriasztanák 
a’ törvény nyugovó szigorát, a’ következések terhes súlyát 
tulajdonítsák magoknak, kik,  mivel igazságosak lenni nem 
tudnak, a’ szabadságra sem érdemesek.

VI. A’ Jász-Kun és Hajdú-kerületekre nézve kelt ’s az 
uj törvények értelmében bekövetkező berendezésre vonat
kozó utasítás az illető főkapitányoknak megküldetett.

VII. Fiume és Buccarira nézve is elküldetett az utasítás, 
melly két kerület egymástól öndolgaira nézve függetlenebb 
állást ’s belfejlődésére nézve szabadabb életet nyer az 1848: 
XXVIIik ez. értelmében.

Azonkívül, hogy minden minisztérium hivatalaira a’ 
Horvátországban lakók a’ Magyarországbeliekkel egyenlő
képen alkalmaztatnak, közöttük semmi különbség sem lévén; 
az igazság- és belügyi minisztériumban Horvátország ügyei
re nézve is egy külön horvát— osztály fog felállittatni, melly- 
nek főbb tagjai, az ottani viszonyok ismerete és a’ nyelv tudá
sa miatt, horválországbeliekből fognak kineveztelni.

IX. Miután úgy a’ hatóságoknak, mint a’ magánosak- 
naktudniok kell, a’ tárgyak a’ különféle minisztériumok közt 
miként osztattak el, ’s úgy a’ hivatalos jelentések, mint a’fo
lyamodások hova intéztessenek; addig is, mig mindenik mi
nisztérium a’ maga hivatal-ágát ’s annak formáit külön és 
részletesben rendszerezné,szükségesnek tartatott általányos
ságban kihirdetni, mellyik tárgy, mellyik minisztérium köré
be van jelenleg osztályozva.

"TattözikT A z 1 g^azs á g  ü g y i r a ir r r s z t e  r i  u m h o z.—

Felügyelés a’ büntető törvénykezésre, esküttbiróságok- 
ra, börtönökre és az úrbéri törvénykezésre.—  Kegyelmezó- 
sek. Felügyelés a’ polgári törvénykezésre, ideértve a’ szent
széki , bányászati, váltói bíróságokat. Felügyelés a’ hiteles 
helyekre, a’ közvádlókra, az ügyvédi kar viszonyaira, a’ kor
engedély, a’ protestánsoknak a’ házassági akadályoktóli föl
mentése. Rövid viszszahelyeztetési bíráskodás, törvénykezési 
formahibák miatti folyamodások, az eddig az udvari kanczel- 
lária által kiadott bírói parancsok, bírói delegátiÓK, bírói zár 
iránti kérdések. A’ büntető és polgári itélőszékek rendezése, 
a’ törvénykezési eljárás, az ügyvédi kar elrendezése, büntető 
polgári és bányászati törvénykönyv kidolgozása.

A’ b e l ü g y i  m i n i s z t é r i u m h o z :
Országgyűlés rendezése, úgy a’ tanácskozás menetelé

re, mint a’ két tábla közti viszonyra nézve.— Követválasztási 
ügy. — Megyei, kerületi, községi rendszer és népképviseleti 
rendszer kidolgozása. —  Részek viszszakapcsolása. —  Unió 
Erdélylyel.— Határvidéki polgári viszonyok rendezése.— Az 
ország határkérdései. —  Népgyülés.

Közigazgatási ügy.— Tisztujitások.—  Megyei, kerületi, 
községi gyűlések.—  Árvaügy.—  Névváltoztatás.—  Honosí
tás.—  Levéltárak.— Megyei határkérdések. Ki- ésbeköltöz- 
kedések.— Polgári alapítványok.—  Zálogház.—  Zsidók ii— 
gye. —  Polgári és büntető rendőrség. —  Nyomda. — Szín
ház.— Termés és inségügy.— Útlevelek.—  Vándorkönyv.—  
Mérték.—  Dolog és lelenczház.— Süketnéma, vakintézet,tűz, 
viz, jégkártéritő intézetek.

Kormányi hivatalos lap. —  Statistical hivatal. —  Or
szágos levéltár.—  Nemzetőrség (miután rendszereztetett,mit 
előbb a’ honvédelmi miniszter eszközlend).

A’ f ö l d m ű v e l é s ,  i p a r -  és  k e r e s k e d e l m i  mi 
n i s z t é r i u mh o z :

Földművelés.—  Gazdasági intézetek.— Az úrbéri tar
tozások megbecsültetése. —  Iparügy és az iparüzők öszszes 
állapota és viszonyai. —  Iparintézetek. —  Bel- és külkeres- 
kedés.— Harminczad,— Vám.—  Magán-bankok és takarék
tárak.— Kereskedői intézetek. — Postaügy. —  Az egészsé
giügy általányosan,és a’ kórházak.

A’ k ö z m u n k a -  és  k ö z l e k e d é s i  m i n i s z t é r i 
umhoz .

Kőutak és hidak.—  Vaspálya. Vizek szabályozása.—  
Középitések és középületek.

A’ p é n z ü g y i  m i n i s z t é r i u m h o z .
Kincstári és koronái és üscálitási uradalmak.—  Meg

ürült papi javak.— Érez és sóbánya.— Mindenféle közadóügy 
Minden státusjö.vedelmek és kiadások és azok fölötti el

lenőrködés.— Álladalmi költségvetés elkészítése.—  Pénzin
tézetek. —
A’ v a l l á s  és k ö z o k t a t á s i  m i n i s z t é r i u m h o z .

Egyházügy. —  Egyházi k. és tanulmányi alapítványok. 
— Iskolák ’s minden nevelő és tudományos közintézetek. —  
Könyvtárak,múzeumok.— Nemzeti régiségek és emlékek ösz- 
szegyüjtése és föntartása.

A’ h o n v é d e l m i  m i n i s z t é r i u m h o z .
Sorkatonaság.— Az országos biztosi hivatal.— Fegy

vertárak.— Várak és erősségek.— Ludoviceum.Ezeknekfoly- 
tábanugy a’ törv.hatóságok, mint a’ magánosak oda utasit- 
tatnak, hogy l )  Jelentéseiket, illetőleg folyamodásaikat, a’ki- 
tett tárgyosztályozat szerint mindig egyenesen az illető mi
nisztériumhoz intéznék.2)A’hiv. jelentésekre nézve kívántatik, 
hogy a’ különböző, bár ugyanazon miniszter köréhez tartozó 
tárgyak a’ mennyire lehet, külön jelentésbe foglalva terjesz
tessenek föl. A’ részletesb utasítás mindenik miniszter részé
ről ezután fogván kiadatni. Kelt Budapesten april 29. 1848.

Belügyminiszter S z e m e r e Bertalan.
X.A’ hivatalos levelezésbeli czimzések irántfo lyv á s t  

é r k e z v é n  a’ t u d a k o z ó f ö l  h í v á s o k ,  ennél és a’szük- 
séges egyenlőségnél fogva is,részemről ezt tartom egyszerü-
sége miatt czélszerünek, például: Kívül: ....... megyétől.Ma-
gyarország belügyminiszterének. Hivatalból: .......  belől:
belügyminiszter marad. Lenne egyszerűen a’ névaláírás.

Részemről, a’ néven, hivatalon kívül minden más czi— 
met elhagyván : a’ legegyszerűbb módot választom , péld.:

Kívül és belől:
N. N. megye egyetemének. v a g y :

. . . .  Fő- vagy alispán urnák, a’ szövegben 
az Ö n, Önök kifejezéssel élvén.

A’ mellyek ollyan természetűek, hogy egyenesen ve
lem közlendők, azon levelek nevem kitételével hozzám intő-* 
■zendők. —  - - - v , ....... - — - .............. —
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Mit v á l a s z u l  és illetőleg utasításul kijelenteni szük
ségesnek  véltem.

Budapest, april 29én 1848.
Belügyminiszter Szeni e  rß Bertalan.

A’ kisdedovás — országiig} !
A’ s z a b a d s á g  szent ihlete szállta meg Európa népeit

’s ők a’ hosszú szenderből fölébredvén széttörték a rabság 
bilincseit.

A’ szabadság istenének világrázó szózata volt az is, 
melly Magyarhont martius I5énuj életre villanyozá.

’S a’ szabadság e’szellemével karöltve az i g a z s á g
szentieke világita be a’magyar honatyák agyába és szivébe, 
osztályok és nép egy nagy nemzetté lorradának. ^

Áldás lángja lobog minden igaz hazafi keble oltárán a’ 
gondviselés iránt: hogy ama nagy pillanatokban olly férfiak 
álltak a’fejlemények élére, kiket a’ nemzet tisztelete’s bizal
ma egyiránt környez.

De bármi nagyszerűek és dicsókaz eddigi tények.-a’nagy 
munkamég korán sincs bevégezve.

Csak kezdeményül tekinthetők a’ honfiak lm küzdelme
inek eddigi diadalai: a’ végczél babérai csak a’ távolabb jö
vőnek Ölén virulandnak föl.

Igen, eKkorig minden csak kezdemény: de e’ kezdemény 
óriási. Illy kezdet utána’ többi fejlemény törpe nemleendhet, 
—  törpének lennie nem szabad.

A’ dolgokuj rendeuj eljárást,uj módot követel minden
ben. Eszmék tényékké valósultak, óhajok elvekké szilárdultak. 
Mi előbb czél vala,most első lépéssé alakult,—  a’ nép politi
kai fölszabadulása.’S viszont mi előbb előkészítő eszköz lehe- 
te a’ czélra, az most a’ kivívott szabadság á l l a n d ó s á g á n a k  
lesz biztositó diadalzászlaja: a’ köznevellség. —

A’ természet csudás keze fölforditá a’ magyar népétet 
hatalmas fáját; a’ lombos ágak óriási gyökerekké váltak 
az ég kegyelmétől öntözött földben; ’s mi előbb gyökül lap
pangott észrevellenül a’föld gyomrában—  a’ nevelés ügye—  
most diszvirágokkal ékesitendi a’ lét hatalmas törzsökének 
gallyait. —

Nemzetünk ujjászületési nagy müvének koszorúja, koro- 
ronája: k ö z n e v e l t s é g  leend.

De hogy ez sikerüljön, sok tényezőnek kell öszszemun- 
kálni lankadatlanul. Sok virágnak kell teremni a’ közélet me
zején, hogy a’ legszebb koszorút fonhassuk a’ nép homloká
r a  —  sok aranyat és gyémántot kell kibányászni a’nemesebb 
keblekből, hogy a’ legdicsőbb korona elkészülhessen a’nem- 
zet halántékira. Kisdedovás, elemi nevelés,közép- és főtano
dák rendezése megannyi virág, megannyi gyémánt és arany , 
mik országos művelést, országos ápolást méltán ’s mulhat- 
lanuligénylenek. Bármellyik hiányozzék e’ lépcsőzetből, tö
kéletlen lesz a’ m ü,’s hazánknak üdve teljes nem 'ehet.—  De 
a’ nemzetüdv e’ korszakának be kell következnie.

Igen,csak a’ most tornyosuló viharokon vezessen isten 
szerencsésen keresztül: későbbi boldogulásra nézve perczig 
sem kétkedem.

Most lelkesség, erő,és fegyver mentend meg bennünket: 
később ismét csak lelkesség, erő,és szellemi fegyver biztosít
hatja boldogulásunkat.

Lelkesedni minden jóért, szépért, magasztosért, erővel 
bírni mindezeknek eszközlésére, ’s e’ lelkesedést és erőt a’ 
szellemi hatalom fegyverével másokkal is, milliókkal, az ösz- 
szes nemzet minden egyes fiával közleni— ebben öszpontosul 
az ember legfőbb dicsősége.

A’ szellemi hatalom egyik nélkülozhetlen tényezője ’s 
egyszersmind a’ jövő nemzedékek boldogságának ’s igy a’ 
nemzedékekben a’haza dicső jövőjének biztosítéka —  a’ k ö z- 
n e v e l é s .

Ezt egyesek tetszésétől vagy ellenszenvétől, esetleges 
jótékonyság vagy szükkeblüségtől föltételezni többé nem le
het, nem szabad.

Köznevelés alapja és kezdete a’ k i s d e d o v á s .  Ed
dig a’ jótékonyság melegben ápolta az emberiség diszvirá- 
gainak e’ zsengéjét: ne engedjük, ne várjuk be, hogy a’ szá
mitó részvétlenség fagyától dermedező létben elfonnyadjon , 
elhaljon a’ gyöngéd virág.

Már is több oldalról jelentkezik a’jeges fuvalom, melly 
a’ kisdedovási kertnek egyes ültetvényeit végenyészettel fe
nyegeti. —

Testvériség jelszavát harsogtatjuk országszerte,’s csu
dálatos! épen most fogjuk é a’ testvériség szellemét megta
gadni e’ fő fontosságú ügyben— a’ kisdedovásban?

Sőt— ha valamikor, úgy most kell kifejlődni a’ teljes 
testvériségnek e’ tekintetben is a’ jogegyenlőség alapján.

Eddig részvét gyöngyei peregtek le arczainkról, lát
ván a’ nép kisdedeit olly borzasztó elhagyottságban sinyle- 
ni,’s a’ szánalom angyala aztsugá lelkűnknek: „karold föl a’ 
gyermeket, ódd meg a’ veszélytől, ápold, neveld őt, merthi- 
szenő is embertársad, testvéred gyermeke!“ ’S milátván, 
hogy a’ nép szellemileg és anyagilag képtelen saját magza
tinak emberré képeztetésére, követtük jó anyánknak szózatát, 
’s áldoztunk az emberiség, a’ közhon javáért.

Áldoztunk, igen; —  de hogy ez áldozat nem annyira 
a’ tiszta testvéri indulatgyümölcse, mint inkább a’ kegyelem 
falatjavala, most fog kitűnni, most, midőn az,,enyim“ és,,ti
éd“ harcza olly éles ellentétre korbácsolja a’ szemközt álló 
érdekeket. —

’S pedig megnyugtatóig vél okoskodhatni a’ hajdan 
bő— ’s most szükkezü áldozó. Ezelőtt megszántam a’ nép ü~ 
gyefogyotlsorsát,— igy szól a’ lappangó önérdek,— és szí
vesen segilék rajta, és gyermekein, mert öntehellenségében 
veszni nemláthatám;— de most!., hiszen most a’ nép is olly 
joggal bir, mint én, anyagilag pedig csak ő nyert; én vesztet
tem.-—De ez álokoskodás:— ezen önnyugtatás önámitás.

A’ nép nyert jogokat: de a’jog nem adja meg —  ’s ki
vált rögtön nem —  a’ szellemi világosodást, hogy értse és 
érezze a’ korai köznevelés hasznát és szükségét.—  A’ nép 
nyert anyagilag: de az anyagi haszon csak később fog annyi
ra kamatozni, hogy megbirhassa a’ legmulhallanabb erkölcsi 
kötéllel járó költségeket.

Addig is mit legyünk? Öszszefonl karokkal nézzük é: 
mint mulasztja el a’ nép az erkölcsi legszentebb kincseket né
hány nemzedék számára megszerezni? Martalékul hagyjuk é 
a’ most 3— 6 éves nemzedéket— ’s tán több éven keresztül 
—-a’ testi ’s lelki veszélyek ezreinek, miknek nyomain tán 
a’ legbuzgóbb akarat sem irthatandja ki többé?

Nem, nem ! Ez égbekiáltó bűn volna,— bűn a’ testvé
riség istensége ellen.A’szabadság fája ekép csak fanyar vagy 
épen mérges gyürnülcsöt teremne.

Azt mondani: nekünk most szabadságunkban áll nem 
törődni azzal,jó vagy rósz lesz-e a’ serdülendő nemzedék;’s 
azt mondani: neked ó nép ismét szabadságodban áll gyer
mekidet nem óvni, nem nevelni; —  Hlyeket mondani a’ leg
kegyetlenebb embertelenség.

Erkölcsi romlás bizonyos szülője a’ szellemi szolga- 
ságnak.Erkölcsileg megromlani engedni a’nép kisdedeit any- 
nyit tesz, minllehetlenit nekik a’jövendő szabadság élvezését. 
Erkölcsileg megrontani a’ népet annyi, mint szándékosan 
elrabolni tőle a’ szabadságot, annyi,mint álnokul a’ rabság i- 
gájába hajtani őt.

Valóban s z a b a d  csak e r k ö l c s i l e g  miveit nép
lehet.

Ha őszintén akarjuk a’ szabadságot mindenki számára: 
akarnunk kell okvetlenül a’ nép alapos neveléséi is.

Ha minden tartalék-gondolat nélkül óhajtjuk: hogy a’ 
nép senki szenvedélyei’s önzési vágyainak vak eszközévé töb
bé ne alacsonyukon: úgy szentnek kell hirdetnünk azon igaz
ságot, hogy csak a’ jól és szilárdul nevelt nép szegülhet sü- 
kerrel ellene az önzés és vakitás hóditó fogásainak.

Istené a’ világ, emberé a’ föld. Rabszolga vagy ba
rom nem lehet föld ura. Nevelés tesz szabaddá, nevelés tesz 
em b  é r r é !

A’ kisded éveiben megmérgezett kedélyből későbbi 
bármi nagy szorgoskodás sem irtja ki többé az erkölcsi halál 
magvait.Bár eltakarva fekszenek a’ fölül hintett vetés a la tt: 
egy véletlen csepp a’ gonoszság vagy csábítás viharfellegé
ből megtermékenyíti őket,’s a’ felsarjadzó burjány elöli mér
ges árnyával’s kigyódzó gyökeivel a’ már márszép remény
re jogosító csirázatokat.

Ódd meg a’ gyermeket az első bűn tehetségétől, ’s 
megadád neki azt, minél jobbat angyalok sem adhatnának.

Igen, a’kisdednek kora nevelése —  a’kisdedovás — a’ 
nemzet erényességének első számbetüje.

Tehát a’ nép gyermekeinek kora nevelése —  az óvás 
—  múlhatatlan, ügy de mi fogjuk é ismét, és mindig c s a  k 
mi neveltetni a’ kisded honpolgárokat? Nem, ezt nem kívá
nom. —  Értsetekmeg honfitársaim!

Szabadság, egyenlőség, testvériség !
Szabadok akarunk lenni mindnyájan, nem csak most, 

de jövőben is, nemcsak mi jelen hontársak, de gyermekeink 
’s unokáinknak, az öszszes nép gyermekei’s unokáinak is o - 
hajljuk e’ mennyei birtokot. Szabadok csak úgy leszünk, ha 
m i n d n y á j a n  nevelve leszünk.

A’ nevelés,a’kisdednevelés is pénzbe kerül. Erre áldoz
nunk kel l .  Az egyenlőség elvénél fogva mindnyájan egyen
lően —  azon aránylag—  egyenlően —  járuljunk a’ közne
velési költségekhez.

így lesz megállapítva a’ valódi testvériség, mert test
vérkezet nyújtunk a’ népnek gyermekei neveltetésére is. —  
A’ nép járuljon a’ köznevelési terhekhez, de vagyonúnkhoz 
aránylag mi is járulunk. Az óvodákat nem csak mi tartsuk fen 
a’ nép nélkül, de azt se kívánjuk, hogy a’ nép tartsa fen nél
külünk.

Ez annyit tesz: a’ közadónak aránylag annyival kell na
gyobbodnia mindenkire nézve, a’ mennyiben az országszertei 
ovodák fentartása és keletkezletése kívánja a’ költség öreg- 
bedését.

’S íme ez avatja o r s z á g o s  ü g y g y é  —  a’ k i s 
d e d o v á s  t. —

De addig is, m ig ez bekövetkeznék, tekintsük előzőleg  
országos ügynek a’ kisdedovást. Vonjuk be a’ dolog érdeké- ,

be a’ népet, hogy aránylag ő is vegyen részt a’ neki olly üd
vösen kamatozó tőke létesítésében. így megmenthetjük bu
kástól az ügyet olly helyeken is, holtalán különben igen ké
tes jövőnek néz eléje. Ha egyszerűt ott egy egy intézetet el
bukni engedtünk: igen sanyarú munka lesz a’ föltámasztás.

De minderre ismét lelkesség, erő és szellemi fegyver 
kívántatik, hogy a’ népet önjava iránt felvilágositni, részvét
re gerjeszteni, cselekvésre inditni akarjuk, bírjuk,és tudjuk.

így biztosítjuk a’ szabadságot magunknak, és testvére
inknek.

Viruljon fel a’te kerted országszerte— o kisdedovás!—  
Pesten, ápril 29kén 1848. N ey Ferencz.

Pest május 5kén.
Denique nem hiába mondák: „prókátor-nemzet va

gyunk !‘‘
E’ természetünkké csontosult szokást máig sem vetkőzök 

le, sőt e’ nyavalyában látszanak sinyleni ollyak is,kiket a’nem- 
zet bizodalma vezetővé jelölt, kiknek pedig gonosz természe
tünkből kinevelni volna föladásuk.

Azonban illy prókátoros eljárásra példa még általuk 
mutattatik.

Sajtószabadságunk fölviradtával a’ szellem hóhérai t. i. 
a’censorok, via facti kicseppentek gyilkos hivataloskodásaik
ból. E’ gyalázat kenyerén hizlalt fajt az uj kormány azon rok
kantak közé sem sorozhalá, kiket azó rendszerből átkául Ö- 
röklölt. ükét, hacsak irtózatos bűneik megboszulása végett 
figyelembe nem veszi, egészen ignorálnia kell vala,mert fog
lalkozásuk égbekiáltóig törvénytelen, a’ nemzet szellemén 
elkövetett erőszak, mellyeteléggé büntetni sem lehet. Nevü
kön az Örök gyalázatfollja,—  letörülhetetlenül rajtuk a’ szel
lem átka —  engesztelhetlenül.

Történt is annyi az uj kormány részéről, hogy a’ cen- 
sorok neveit nem iratá be a’ nyugdijazandók kórkönyvébe.

Ámde az elvakult könyörület födözött fel egy hátsó aj
tót, mellyen át volt censoraink becsempésztetének a’ rokkan
tak sorába, sőt még a’ törvényesség tricolorjais rájuk mázol
tatok, hogy a’ viszonyok fordultával éhen ne veszszenek, 
mint érdemlék vala.

Hogyan ?
Tudni való dolog: hogy a’ censori collegium és tanul

mányi bizottvány névre, de nem személyzetre voltak kü
lönbözők.

A’tanulványi bizottvány tagjai mind censorkodtak,csak 
viszont nem minden censor volt bizottványi tag.

Mi következik ebből?
A’ censorság törvénytelen: tehát a’ volt censor nyug

díjra nem számolhat,—  alkalmazni pedig szégyen.
A’ tanulványi bizottvány törvényes*) tehát tagja nyug

díjra képes, ha nem alkalmaztatik.
És ki mindkettő volt együtt egyszerre? törvénytelen és 

törvényes?— elidálja magát a’ két tulajdon, ’s az illy ellen
tétből álló egyed = 0, azaz sem nyugdijképes, sem ujonan 
nem alkalmazható.—

De illető helyen máskép oldák meg e’ problémát.
így: bár valaki mint censor elkergetést érdemelt, mint 

tan. bizottványi tag alkalmaztatott, vagy legalább a’ nyug
díjasok közé soroztatott.

Mintha a’rablót —  mert alamizsnálkodott a’ zsákmány
ból — jutalmazni kellene!

E’hasonlatosság még istenes volna azon egyedekre,kik 
tanulványi biztosok és censorokvalának.

Rablás és vesztegetés!
Emlékezzetek csakuraim iskolai éveitekre !
A’ tanulványi bizottság kovácsolta azon bilincseket, 

mellyek szerint a’ szellem örök mozdulatlanságra vala kár
hoztatva.— Iskolai rendszerünk, az ő müve, nem más egy 
szellemi szeplősitésnél.

A’ tanulványi bizottság csirájában vala megnyomorí
tandó a’ szellemnövényt, a’ censor csak virágait vagdald le, 
azon virágokat, mellyen a’bizottság döglesztő lehelete daczá
ra is megéledtenek.

És visszaemlékezve azon fegyelmi szabályokra, mely- 
lyekkel az iskola padjaihoz valának lánczolandók a’ szelle
met, visszaemlékezve azon gyalázatos intézvényekre,mik ál
tal az ártatlan magyar társulatokat lesujták, visszaemlékezve 
azon spion rendszerre,mi a’zsönge ifjúság fölött vitetett, visz— 
szaemlékezve azon akadémiai tanácsra, melly a’ világon leg
képtelenebb szemtelenséggel Ítélte meg a’ börtönöket,visz- 
szaemlékezve sok egyébre még:— lehetlen lelkem mélyéből 
nem undorodnom a’ tanulványi bizottságtól, —  mert minden

*) A’ tanulványi bizottvány a’ tőnkre silányult erőszakos 
kormánynak volt egyik erőszakos mive, de koránsem törvényes 
kiegészítő része a’ helytartótanácsnak. Ezen bizottság— ’s kü
lönös volt elnöke Mednyánszky bárónak — mint bizottsági el
nöknek czíme — ’s hivatala ellen az ország tiltakozott. És vájjon 
most a’ nemzeti kormány elismeri azokat? ’s megczáfolja hajda
ni eljárását ?



éleknyomasztó intézkedés tőle eredeti,  tóle mindaz, mi az 
absolutismus m a lm á ra h a j l á v a la a ’ vizetaz iskolapadjain .

A’ több megye által viszszavetett népnevelési rendszer 
is általa készitettett!

Illy embereket akartok ti alkalmazni a ’ nemzeti ko r
mányban is ?

Válogatva voltak a ’ sötétség e ’ m a d a r a i : a’ legszolga
ibb érzésű professorok vetekedve könyörögtek , hogy a ’ b i-  
zottványba juthassanak, megfertőztetendők a ’ nemzet szelle
mét már élte korányán.

Ezek aztán még is törvényes tisztviselők?
Pirulnia kellene a ’ nemzetnek csak azért is, hogy köz

tünk fölburjánozhaltak.
Midőn büntetést nem találunk számukra: az é a ’ követ

kezés, hogy hát jutalmazzuk meg őket? Vagy ha már jutal
mazni kellene, nem elég é az, hogy piszkos életüknek m eg
kegyelmez a ’ nemzeti nagyle lkűség?

Olly ostobává ne akarjatok tenni bennünket,  hogy h ó 
héra ikat tenyerünkön hordozzuk.

Menjenek a ’ kancsukák országába,— ú g y is  mindig azt 
emlegették,mennyire becsüli ő czársága  a ’ professorokat!

E ’ them ára még viszszalérendünk. G o l u b  Vilmos.

P e s t ,  május 6kán.

Horvátország most ama nevezetes pont, hova a ’ sajtó
nak és kormánynak fő ügyeimét forditnia kell. — Az első, 
hogy tisztába hozza a ’ dolgok á llásá t ,a ’ második, hogy c s e 
l e k e d j é k .  Mert nagyobb szégyen nem érhetné e ’ szabad 
hazát, mi n t ha  integritása  saját nemzeti kormánya alatt s é r -  
tetnók meg. —

Az illyrek azt kívánták eddig, hogy nemzetiségűk biz- 
tositlassék. —

E ’ kivánatukat az országgyűlés egy ünnepélyes mani- 
festumban m e g a d á , ’s a ’ nemzet többségének nincs ellene 
észrevétele. —

De ezzel az illyrek most már nem elégszenek m eg.H al-  
lottak valamit a ’ zu  s p ä t  szóról. Ezt alkalmazzák. Csak 
hogy jó lenne meggondolniok, miként Magyarország— h a -  
b á r  i g e n  i g  e n  g y e n g e ,  é s  t é t l e n  k o r m á n y n y a l  
b i r  i s , — azért nincs ollyan r ideg helyzetben, mint voltak az 
obscurus bureaucratia  hatalmát pártoló fejedelmek,midőn ő -  
ketengedélyekre szólitá a ’n é p ;’sviszont illyr szomszédink ko
rán  sincsenek olly erős és győzelmes táborá llásban , mint 
voltak a ’ milliók, midőn erejök tudatában m egrend itéka’ h a -  ; 
talmakat— századokon át ó riásiaka t,  bitorlókat.

E’körülményről gondolkodtak illyreink is, csakhogy u -  
tólagosan.

ók  egyenes szakadást iniciáltak, nem ugyan a’ koro
nától, de a ’ köz kormányzás ’s törvényhozás tekintetében, ’s 
ez egyre megy ki.’S csak mikor e ’szakadást kimondák,’s é r 
dekében a ’ legaljasabb,és embertelenebb izgatásokat megte 
vók,jut eszökbe,hogy a ’stalistikákbanfennen hirdetettől) mil
lió szláv igen szét van szakadozva— helyzetben,és érdekben.

Van köztök elnyomó— utált hatalom: a ’ muszka; van el
nyomott és szenvedő, melly hősies viseletével a ’ világ ro k o n -  
szenvét érdemié ki.

És ezek a ’ l e n g y e l e k .
Vannak elnegligáltak: mint a ’ csehek, ha tárőrök , dal

maták, krajn iak’stb. Vannak közönbösek,lomhák:mint a ’ k á r 
páti tolok.

Ezek mind alkatrészei a ’ képzelt szláv császárságnak. 
Csak ezek egyesítésével lehet e ’ császárság erős, hatalmas,és 
rendületlen az— urban.

Az angolok egyesü lnek ; a ’ frankok kibékülnek. (Kik
kel?) Az elszakadozott német státusok a’ szövetség zászlóját 
lobogtatják, ’s ennek kokárdájáttűzék melleikre.

A’ szlávok nem maradhatnak cl, különben— elvesztek 
menthetetlenül.

K u k u l j  e v i c s I v á n  főfő illyr— áthatva az illyr nem 
zetiség szentszellemétől egy ábrándos czikket ír ezen egye
sülés tárgyában ; mellyben egy általányos s z l á v  gyűlést 
indítványoz, hova a ’ világ minden szlávjai m eghívandók, ’s 
küldötteik által képviselendők ler.nének.

Természetesen!— ezáltal csak a’ szellemi kapocs e rő 
sítése ajánltatik,(!!)sértetlenül hagyatván a’stálusok igazga tá 
s i t  felsőbbségi joga ,  mellyekben a ’ sz lávok, mint az izrael 
népe— szétszórva hevernek.

E’ szellemi kapocs, h a m e g e rő sü l ,  majd aztán anyagi 
kapcsokat is kovácsolhatnak azon szabad nemzetek ledult jo 
gaikból,mellyeket a ’szlávoknak letiporniok kell, hogy a’szláv 
confoedarátiót fölállíthassák.

És itt a’ magyarok közel állnak a’ tűzhez. K u k u l j  e -  
v i c s ű r  a ’ két ország közti viszonyt szétbontani nem akar
ja ;  ő a’ magyar korona gyöngyeiből az osztályrészt másnak 
nem engedi kizárólag. Csupán azt akarja: hogy a’magyar ko
ro n a  alatt élő minden népségnek tökéletes szabadság és e -  
gyenlőség biztosíttassék, valamint minden e hon határi közt 
élő nyelvnek is(!!)Ó a ’magyar népnek felsőségét nem tűri. A’ 
szlávoknak ahoz ugyan annyi joguk van. ( ? ) —

K u k u l j e v i c h  ur ,  és illyrjei tehát minden erejükkel 
ellenszegülnek a ’ magyar nemzet u s u r p á l t  nemzetiségi 
despolismusának, ellenszegülnek uralkodási vágyának,’s el
lenszegülnek a ’közülök teremtett minisztériumnak,melly máig 
is csupán a ’ m agyar  népnek —  mint Magyarország főosztá
lyának érdekeit viseli szem elö lt,  ’s melly k i z á r ó l a g  a-  
r i s t o c r  á t á k b ó  1 ,’s nem miként az idő szelleme kívánja, 
egyéb osztályokból is v á l a s z t a t t a k .

És ezen kijelentett ellenszegülés nyomán K u k u l j e 
v i c h  Iván, az a g r .  z e i t  un  g ,  és illyrjei követelik: hogy 
nekik elkülönített kormány,beliigyeik rendezésére  külön tö r 
vényhozás adassék. (N in i ,  mégis csak elismerik a ’ felsőbb- 
séget) .  Melly t.hozáson nemcsak horvát, dalmát ’s a ’ szlavó
niai tartományok képviseltessenek,hanem azon részek is,melly 
a ’ diaela,vagy bár mi más utón Magyarországhoz csatoltallak.

Az osztrák birodalomtól pedig követelik, hogy azon 
tartományokat,melly a ’hisztória, vagy nyelvrokonság alapján 
a ’ déli szláv néphez tartozóknak bizonyodnak, ezek hatósága 
alá helyhezze. Illyenek: Dalmatia, Isztria szigete, a ’ ten g e r 
parttal és végvidékkel,  tovább Krajnának némelly határos 
helye, a ’ szláv Kurinthia,és Stiria.

Ezeket azonban —  a ’ t ó t  s z e r é n y s é g  ( ! ) m é g  
m o s t  csak a ’ szellemi kapocs megterem tése okáért akarja  a ’ 
horvát országgyűlésen képviseltetni. Idővel majd máskint fej
lődhetnek ezen utón a ’ körülmények, ’s Nagy Péter v ég ren 
delete teljesülhet.

Ezek az illyr ábrándok,és izgatások fubb pontjai.
Állítsuk ezek mellé egészitettebb érlelem okáért azon 

proclamátiót, mellyet a ’ horvát bán J e l l a s  i c h  intézett a ’ 
déli szlávokhoz.

„Szives és bará tságos üdvözlet Horvát,  Dalmát és Szla
vónia három egyesült ország horvát és szerb nemzeteihez. 
(Hm! minő sallangos, mintha csak commandószóra menne.)

Ó felsége kegyelmes királyunk, ausztriai császár m él-  
tózlatott engem a ’ nemzet óhajtására  Dalmát, H o rv á t ’s Szla
vón tartományok bánjává ,’s egyúttal belső titk. tanácsossá  ki
nevezni, valamint a ’ tartományi hadsereg  főparancsnokságát 
az egész tart.vidéken személyemre ruházni. 1 4nap  alatt azegy- 
szerü őrvidékiezredesi rangró l egyszerre  a ’bán im agasm éltó 
ságra ,  vezérő rn ag y ság ra  , ’s hadi p a rancsnokságra  emelte- 
tém.— H a a ’királyi kegyesség személyemnek ezen m egkülön
böztetése által nemzetünk óhajtását teljesité, úgy én e’ kitün
tetést kiváltkép ama v o n za lo m , és testvéri bizalomnak kö
szönhetem, mellyel e ’ dicsőséges nemzet irányomban visel
tetett. Igyekezetem leend: hogy e ’ bizalmat bizalommal| és 
cselekvéssel kisérjem.

Nézeteim, érzelmem, ’s alapelveím őszinték, ’s azért ki
je lentem azokat minden tartózkodás nélkül. A’ kivánatok, 
miket a ’ nemzet nyilványitolt, ’s a ’ trónhoz fölterjeszlett; az én 
szívem kivánatai is. A’ nemzet és haza jóllétét kívánom én is, 
ez a ’ végczél, mellyet mindenek előtt elérni óhajtók. K ivána- 
tom az: hogy nemzetünk erős, és szabad nemzet legyen, ’s a ’ 
nemzetek sorában azon dicsőséges állást vívja k i ,  mit g e o -  
graphiai nagy jelentőségű helyzete, eleven lelkületének je l 
leme ’s hivatása, valamint hisztóriai rendelte tése szám ára ki
mutat. Ez kivánata ’s ez akarata  a ’ nemzetnek is, és én, ki ki
rályunktól e ’ nemzet vezérletével b iza tám m eg, minden néze
t e m ’s cselekvésimben a ’ nemzeti akarat, és érzelem valódi 
létszere akarok lenni.

El vagyok ennélfogva tökélve azon ösvényen haladni,  
mellyen nemzetünk jóllétre ’s d icsőségre jutand.

A’ reform  m e g in g a tá ’s lerontá  a’ rég i  alapokat, mely- 
Iyekre a ’ sociális é le t ,a’népek és státusok közti viszonyok rak 
va voltak.Megrontatott azáltal különösen azon alapkő is ,melly- 
re  a ’ hazánk és Magyarország közti viszony állíttatott. Ennél
fogva föladatunkká lett,ősi kapcsolati viszonyunkat a ’magyar 
koronához csupán szem előtt tar tva oda törekedni, hogy mig 
egy időre a ’ m agá t ujan alakitó m agyarországi kormánytól 
minden figyelmet elvonunk, egyszersmind a ’ köztünk’s a ’m a
gyar korona közti viszonyt olly a lapra fektessük, melly a ’sza-  
badság ,  függet lenség ’s egyenlőség lelkének megfeleljen, ’s 
melly egy szabad és hős nemzet méltóságával öszszeférjen.A’ 
nemzeti újjászületés e’nagym üve  csak rendes törv.utján,t.i .a’ 
társ  tartományok orsz.gyűlésén,hol az öszszes nemzet akarata 
fog nyilatkozni, vétethetik te l je sed ésb e .’S ezért főfeladatom 
leend az iránt gondoskodni, hogy országgyűlésünk mielőbb 
öszszehivassék, ’s a ’ népképviselet alapján aként alakíttassák, 
miként szükséges alakulnia, hogy általa és benne az öszszes 
nemzet valódi akara ta— minden rendi különbség nélkül, nyi-  
latkozhassék.“

Ezután ezen tartományi gyűlés feladatát érintvén, foly—
, tatja: — •

, . ó  felségétől én Dalmatia bánjává is kineveztetém; en 
nélfogva bizalommal várom királyunk igazságszeretetétől, ’s 
nemzetünk e ré ly é tő l , hogy e ’ kinevezés nem m aradand  csupa 
puszta czím“  ’stb.

V égre a’ déli szláv birodalom felvirágzásához szüksé
ges egységet költőileg ajánlva — ■ isméti üdvözletét üzeni

minden szlávnak a ’ Száva és Dráva, a ’ Mura és Adria, a ’ Vis
tula és minden folyó mentében.

Befejezi:,. Isten tartsa a ’ királyt, nemzetiségünket! Egy
ség ,  szabadság tes '.vériség velünk.“

Ez rövid ismertetése a ’czifrinisált báni proclamatiónak, 
melly mozgásba  hozta a ’ Száva-Dráva v idéket ,  hol legalább 
is kis lót Napóleonnak tartatik.

Továbbá, hogy a ’ munka tökéletes legyen,minden tö r 
vényhatósághoz báni leveleket bocsá to tt ,  mellyben ezekkel 
hivatalosan tudatja, miként ő bánná neveztetett ki az u rban ,’» 
hogy neki engedelmeskedjenek, igyekezzenek a ’ rendet fen- 
tarlani, a ’ rendbontókat, ’s békétlenségre izgatókat kiutasít— 
ni; v égre  hozzá te sz i :

„Mig a ’ három  tartomány nemzeti gyűlése öszszehivat- 
nék ,  minden hatóság saját felelőssége alatt köteles kerüle
tében ezen báni levél értelmében erélyesen, ’s fáradhatlanul 
e ljá rn i; h i v a t a l o s  m e g b í z á s t ,  v a g y  u t a s í t á s o k a t  
s e n k i t ő l  m á s t ó l ,  és  s e h o n n é t  el  n e m  f o g a d n i ,  
hanem kizárólag ’s egyedül a’ bánhoz fordulni, kit ő felsége 
a ’ tartományok bánjává nevezett ki mindenekben.“

így állnak a ’ viszonyok Horvátországban. A ’ kötelék 
felbontva. E ngedelm ességrő l szó sincs. Törvényeinket ig n o -  
ráiják. Gúnnyal nevezik'nemzetünket. Saját kebelünkben a ’ 
legbotrányosabb eseményeket idézik elé.

És a’miniszterium mindezekre mit tesz? Megidézteti a ’ 
bánt május lOdikig. Addig közöl rendeleteket, de mellyek 
közt valami ollyan, mire azt m o ndhatnók : ez  m á r  a z t á n  
r e n d é n  v a n— soha se olvasható. Majd részletezi a ’ hi
vatalos l i s tá t , P u 1 s z k y Ferenczet két helyre is sorozván. 
Sürgönyt küldenek Bécsbe Eszterházyhoz egyet, kettőt, h á r 
mat,— de semmi eredvény.

Nincs tekintély! —  Kell tehát valakinek személyesen 
fölmenni Bécsbe. Ez elmegy, mégis jön  szerencsésen. Utána 
mennek ketten, ’s ha ezek is megjönnek, majd aztán hárman 
indulnak viszsza.

Míg v ég re  az egész m in isz ter i- tá rsaság  utazni fog.
H ova?— Ne engedjék önök,hogy ama kéz mulassa meg, 

melly H orvátország, és a ’ T en g erp a r t  elvesztése tudatában 
emeli fel mutató ujját. Ez igen igazságos leend.

A’ soksétánál,  sürgönyözésnél, —  ’s olly gyerm ek ies
nek bizonyodó fenyegetődzésnél többet é r , ’s illőbb m agy .m i-  
niszterhez határzoltan kimondani :

„Ez jo g ,  ez törvény. Ez megsérte tett .  ’S minthogy a ’ 
sértők okos szóval jó  útra  nem hozhatók, tehát üssünk közzé- 
jök. Nemzet! megsérte tett  az ország integritása, állj elő ,  üsd 
helyre a ’ csorbát.“

Ez ultimátum. Választani mást nem lehet, hacsak e u ró -  
pailag kikaczagtatni nem akarunk, hogy egy ábrándos  illyr 
katona erősebb volt, mint nemzeti felelős minisztériumunk.

V i d é k i  m o z g a l m a k -
Nagykikíndára C s e r n o v í c s  Pé te r  miniszteri biztos 

és temesi főispán april  2 9 é n  megérkezvén,az  ott rendelke
zésére  állott— mintegy 3 0 0 0 n y i  katonaság seg í tségéve l a’ 
vizsgálathoz fogott.  A’ nép józanabbjai maguk mentek a ’ kö
zelgő katonaságnak elébe, ’s midőn a’ torontáli  főispán Ka
rácsony L. a ’ fegyverek átadását kívánta, ők maguk teljesiték 
ezt. A’ biztos mindazokat,  kik a ’ kegyetlenkedések ’s zavar
gásokban  részt vettenek, befogatá; azonban a’ muszka pén
zen űzetett lázitók többnyire elillantak Pestre ,  legbiz tosabb
nakvélvén a ’helyet közel a’miniszteriumhoz.A’börtönök mind 
megtömvékaz eddig befogottakkal,’s m ár a ’kuriális szobák is 
a ’ bűnösök börtöniül fordittattak. E ’ szerencsétlen láza
dásra  a ’ föld fölosztási v ág y in g e r lé  a ’ népet, mellyet a ’ gaz 
bujtogatók ismervén, izgatásaikban ezthasználák eszközül s e -  
paratismusi czéljok kivitelére.

Az ó -becse i  zavargásokat szinte miniszteri biztos C se r -  
novicsPéter megérkezése  csillapitá le; hol a ’ zavarokra a ’ 
B e lg rád ,- ,  Karlovicz- és Zágrábból érkezett izgató levelek 
szolgáltak alkalmat. A’ lázadásra tör t szerbek és pórnép  nem 
polg . függet lenség ,hanem szabad  rabolhatásért  szövetkezet.

Körösmegyében a ’ nép a ’ proclamátiókon olvasható e -  
g y e n l ó s é g e t  szinte saját érdekében magyarázd, ’s m a r
háit ráha j tá  az u raság i ve tésekre , a ’ legelő —  és földek fel
osztását ped ig  u tóbbra  halasztá, de melly dicsőséges munká
ban a ’ s z e n t g y ö r g y i  ha tárőrezred  vitézei által m eg 
akadályoztattak.

Győrmegyében a ’ ravazdiak az erdőpusztitásban ak a -  
rák szabadságuk első öröm ét e lvezn i,  de a’ győri had
erő által szinte rendre  fognak igazittatni.

A’ belovári p o lg á rság  petitiót készített, m ellybena’v á -  
rosnak a ’ katonai hatóság alóli felszabadítását sürgeti.  Az ille
tő ezredesnél kihallgattattak ugyan, de csak azért , hogy an
nak nyomán következő hadi parancs intéztethessék hozzájok: 
, ,A’ feltámadásra egy polgárkatonának sem szabad egyenru
ha, és fegyverben megjelenni; a ’ szent sírnál nem a’ p o lg á 
rok fogják a ’szokásos ő rsége t tennijsenkinek se szabad nem 
zeti kokárdot viselni; a’ nemzetőrség iránti kívánat, mint ne
vetséges, viszszaulasittatik.“ Ezen omnipotens parancsnak  a*
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belováriak alázatosan engedelmeskednek; mert hiszen e’ ha
talom feje a ’ dicsőséges bán, ki csakjót a k a r ! !

E s z t e r g á m b a n  april 25kén  nyilványos népgyülé- 
sen a ’ törvények kihirdettetvén, a ’ nép azonnali tisztujitást a -  
kart. Sikerült azonban B e s z e  Jánosnak a ’ törvények által 
kijelölt útra vezetni a ’ többséget. April 2 7 én  tartott  közgyű
lésen tehát polgárm esteri indítványra az első törvényes lé
pés a ’ megtartandó tisztujitásra megtétetett, ’s B e s z e János 
választási elnökké kikiáltatott. Ugyanekkor a ’ tisztujitás h a 
tárnapjául május 22 k e  tűzetett ki. Bővebben jövő alkalommal.

B a k a b á n y á n  apr. 2 9 . hirdettetének k i a ’törvények, 
’s a ’ p o lgárság  a ’ helyett,  hogy a’ választási elnök kinevezé
séhez fogott volna, arról tanácskozott, hogy jó volna tótul ta 

nácskozni.
Mindezeket a’ vidékek levelezői üzenék; egy m a

g yarő rm es te r  pedig,ki az olasz háborúk szinhelyéről érke
zett— ezekhez a’következőket adja: Vagy 5 0  ezer algíri n a p -  

' sütött franczia, feketék mint szerecsenyek , égből hullott zá-  
' porkint rohanák meg Radeczkyt,és táborát, ’s azt nem an
nyira verték, mint inkább falták. Most már nem lévén ki ellen 
csatázniok, minisztériumunkat kérendikmeg, hogy hazánkon 
keresztül utazhassanak Lengyelországba. E ’ szívességért hála 
fejében rendre  igazítják útközben az illyreket is. Alattom- 
ban értetik, hogyfídes penes auctorera.

K Ü L F Ö L D .

P á r i z s ,  aprilben az ideiglenes kormány több ta g 
jai a’ párizsi egyetemnél tanitószéket fogadának el az ifjú
ság  oktatásául: igy Lamartine, Marrast, Gamier Pages, C o r-  
menin és Ledru-Rollin.

P á r i z s  april 2 4 .  LedruRollin  m ár hivatalát u g y re n -  
dezte, mintha Fran jz iao rszág  dictatora volna. Függetlenül a ’ 
többi miniszterektől vannak osztályfőnökei a ’ vidéken, kikőt 
a’ történetekről rendesen tudósítják. Külföldet, pénzügyet, 
kereskedést,tengerészetet,hadsereget illetőleg különös m eg 
bízottakkal bir. Törvényjavaslatok, sőt diplomatikai manifes- 
timuk is az illető tárczákban készen vágynak, és ha terve a ’ 
dictátorságra nézve sikerül, egy tollvonitással az egészf ran -  
czia belső szerkezetet és külső politikát fölforgathat.  Ledru 
Rollin most is a ’ dolgok állásásáról, és a ’ külnyilványos vé

lemény habozásáról jobban van értesítve,mint Lamartine, ki 
minden nemzetbeli irodalmi kalandor által ostromoltatik.

B é c s  april 2 5 .  Az osztrák alkotvány tegnap  kihirdet- 
tetett, kedvezően fogadtatott.  A’ tulliberalis p á r t  is csak né
hány ponton akadott fön,p. o. a ’ tanács tagjainak határozott 
száma, hogy a’ se reg  zászló alái esküje alatt az alkotványrai 
esküvés is benfoglaltaték, az alkotvány rendeletéinek k iegé
szítésére vagy változtatására a ’ kamara szavazatának k é th a r 
mada szükséges. A’ 3 8 0  követ ideiglenesen választási ren d 
ben fog választatni, miután az országgyűlés a ’ különös jo 
got később fogja meghatározni. A’ követek 5 évre válasz
tatnak. Minden évben öszszehivatik az országgyűlés. Minden 
ünancz indítványt az alsó ház kezd tárgyalni. Az országgyü- 
lésreGaliczia, Dalmátia és Illyria küld követeket, de L ombard 
Yelenczéről szó sincs benne.

P r á g a  april 17. Az első politikai mozgalmat e ’ vá
rosban a’ cseh párt kezdette, és a ’németek által Bécsben ki- 
vivottgyümölcsöket egyedül m aga akarta élvezni,az országban 
lakó németek érdekeit számba sem véve. E ’ mellett a ’ ném e
teket egyességre  szóliták. Mindinkább keltek föl ném etérze l-  
mü férfiak, kik aggodalmaikat nyíltan kijelentették. A’csehek 
nemcsak saját nemzetségüket iparkodnak emelni, hanem a’ 
németekét is igyekeznek aláásni. A’ leginkább csekekből álló 
polgárválasztvány nemzeti nevet vevén föl, tanácskozni kez
dett a’legközelebb országgyűlésen előfordulandó alkotványos 
kérdésekről.  Német választvány gyűlt öszsze, mellyben elha
tároztatott az egész monarchia erős egyesülése, a ’ német é r 
dekek melletti küzd és’s á llhatatossága német szövetség mel
lett és Németország iránti rokonszenv m ia t ta ’ császári szin 
viselése. Ezen lépésnek morális hatása nagy volt. A’ nemzeti 
választvány elismerte fontos következYényeit ezen egyesült 
erőveli föllépésnek és a ’ befolyást, m i ta ’ már h áborgó  német 
kerületekben szülend. Elfogadta tehát körébe e ’ német v á -  
lasztványt is, de ideiglenesen minden súrlódás kikerülése vé
gett a ’ fekete-vörös arany színnek viselete eltiltatott.

H a v a s  a l f ö l d .  Végre Jassyban hoszszas forrongás 
után april Íjén  kiütött a ’ lázadás. Ezen nap a ’ kormányzó h e r -  
czeg Stourdza az orosz consullal beleegyezett egy választ
vány kinevezésébe, melly a ’ nép sérelmeit öszszeszedje. E -  
zen választvány kinyilatkoztatta, hogy a ’ nép valódi kivána- 
ta i tcsak  népgyülésen szedheti öszsze.Ez is helybenhagyatolt , 
ezután 3 5  sérelempont petitióba foglalva a ’ herczeggel kö

zölte tett. Többnyire  a ’ jobbágy viszonyait érdeklők ezenpon-  
tok, a’ mostani megvesztegetett országgyűlés szétoszlatását, 
nemzetőrség fölállítását, szabadsajót ’sat. A’ herczeg 12  
pontot elfogadott, hármat azonban: az országgyűlés szétosz
latását, nemzetőrség fölállítását,és sajtószabadságot nem en
gedte  meg, mivel az alaptörvényekkel ellenkezők. A’ nép a -  
zonban mindent kívánt és pedig tüstént.Egy második választ
vány felszólította a’ népet 2 hétig nyugodtan maradni, mig 
orosz és török biztosok jönnének, k ik a ’ nép kivánatát és e -  

1 beli engedvény fölött tanácskoznának. Ezen gyalázatos és 
kihívó rágalom  a ’ népet elkeserítette. „F e g y v e r r e  pajtások, 
k iáltáaz ifjú Ghika K., 14 évig zsarnokoskodott fölöttünk ’s
jogainkat lábbal tapodta .“ --------- „F eg y v erre“  egyhangúlag
menydörögte viszsza a’ nép. Még más bojárok is szónokol
tak, és minden beszéd refrainje volt: „Mindnyájan halni aka
runk!“ — Ezalatt a ’ herczeg családostul laktanyájába szökött,  
és a ’ fellázadt nép utána kiáltá: ,,Gale buna tiranulni.“  Épen 
9 óra volt este és a ’ pillanat kétes. A’ reform választvány- 
nak rendeletére a’ nép eloszlott, és meghagyatott neki, hogy 
reg g e l  8  ó rakor fegyveresen jelenjék meg, a ’ nélkül hogy 
az éj biztosságáról gondoskodtak volna. A’ ravasz herczeg 
és fia használták a ’ gondtalanságot és az egész katonaság
gal éjjel megtámadták a ’ legtekintélyesebb bojárok házait, az 
embereket az ágyból kihurczolták, megkötözteték és 17 kö
zülök azonnal Galaczon keresztül Tultsára vitettek és más 
200különfé leranguakat részintkaszárnyába, részint tömlöcz- 
be zárattak. Ezen eljárásnál többen megsebesittettek, és ket
ten agyonverek ek.— A’ herczeg szépítő, atyai indulatával hí
zelgő decretümot bocsájtott másnap ki,egyúttal fenyegetődz- 
ni is kezdett orosz erővel, kijelentvén, hogy az orosz a ’ há
rom  aldunai tartományokban semmiféle re form ot meg nem 
enged. Oroszország je lenleg úgy viseli magát,mint korlátlan 
ur Moldáviában, O láhországban,és Serviában, és igy m o ra -  
lisbirtokába vett 3 magyar koronabeli gyémántot. A’ fegy
veres erő csekélység, m ert Skolány Jassyvalmintegy 5 ó rá 
nyira van, az oltani hajóhíd a’ Pruthon orosz kézben!

Későbbi tudósítások szerint heten az elhurczoltak közül 
Brailába menekültek, mire egész Moldavia lázongni kezdett.

Egy april 2 0ka i  levél közli B u k a r e s t b ő l  azon 
hirt, hogy Stourdz a herczeg a ’ felkelőktől meggyilkoltatott. 
Bibesko herczeg pedig a ’ petitionáriusok részére  állott ’s 
ezáltal a ’ népszerűségben nyert.

54ik szám.
Árverési hirdetvény. jogával együtt, az 1848. évi május hónai 8dik

A’zombon királyi k i n e s t  á r i  főigazga- napján Ó-Becsén, a’ kir. kincstári tiszttartói hi
tóság rendeléséből a ’ tiszamelléki k. koronái u -  vatal irószobájában, délelőtti órákban tartandó 
radalom kebelében helyheztetett magvaszaka- nyilványos árverés utján a ’ legtöbbet Ígérőnek 
dási nemes udvar telkek az illető községek köz- a ’ f. 184sik évi november l s ő  napjától kezdve 
legelőin használandó, ’s alább kitett számsze- számítandó egy évre haszonbérbe adandók lesz- 
rinti szarvasmarhák és juhok szabad legeltetési nek úgymint:_____________

É R T E S Í T Ő .  1848.
tál a’ közönséggel, hogy minden rendű levelezéseket , , /P  Radical lap szerkesztőségének

Ljus 4kén 1848.
kiadó ’s dolgozó társ R o s t i  Zsigmond. 1— 3
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A’ bérleni szándékozók ezen árverésre a’ 
szükséges lOOtól 10 ft. pp. számított bánatpénz
zel, az ismeretlenek pedig tulajdon javaikról szó
ló hiteles bizonyítványokkal avagy kezesekkel,a’ 
fennevezett napon és helyen hivatalosak olly 
megjegyzéssel, hogy a’ kifejlendő körülmények 
szerint a’ nevezett külső udvartelkek kisebb 
részletekben is kibéreltetni fognak.

Egyébiránt az árverési határnapig lepe
csételve beküldendő írásbeli ajánlatok is elfo
gadtatnak, és a’ bérlet föltételei eleve megtud-

hatók lesznek, mind a ’ tek. zombori kir. kincstá
ri főigazgatóságnál, mind az illető ó-becsei kir. 
kincstári tiszttartóság hivatalánál.

Végtére még hozzá adatik: hogy az árverés 
bevégződése után semmi ajánlat el nem fogadta- 
tik ugyan, de ellenben ha a’ kincstári uradalom 
az árverés eredvényében bármi oknál fogva 
meg nem nyugodnék, magának fentartja, a’ 
fönebbi telkekre nézve a’ szabad rendelkezési 
jogot. —

2 — 2

Árverési hirdetvény.
A’ nagyméltóságu m. k. udvari kincstár ke

gyes jóváhagyásából közhírré té te tik , hogy az 
1846. évi k.k. Tokaj uradalmi termésű 104 hor
dó 3 puttonyos aszszu, nemkülönben ugyanazon

évitolcsvai termésű 19 hordó puttonyos máslás 
borok 1848. év május lükén  Tarczalon a’ k. k. 
tiszttartói lakban tartandó nyilványos árverés ut
ján a’ legtöbbet Ígérőnek készpénz lefizetése 
mellett eladatni fognak. Kelt Diósgyőrött, m ar-  
tius hó 16án 1848. " 1—3

„ 1 1  a  d  i  c a  1  l a  p f f
czimu politikai hírlapunkra, előfizetést hirdetünk!

Megjelenend e’ lap folyó év május I6 k á n ,  hétfőt kivéve minden nap__egy ivén.__
Előfizetési ár, félévre Budapesten házhozhordással boríték nélkül 6 fr. pp. vidékre pos

tán 8  frt pp.,— fertály évre helyben 3 frt 30 kr. pp.,—-postán 4  frt. 30 kr. pp. Hogy azonban 
a’ tisztelt olvasó közönség lapunk belbecséről minél kevesebb költséggel magának tudomást 
szerezhessen,— lapunkra május lGkától,—Julius lső  napjáig külön előfizetést nyitunk,— hely
ben 1 frt 50 krral p p , postán 2 frt 20 kr. pp.

Előfizetéseket helyben Ge i b e l  könyvárus a’ Kristóf-téren, a’ vidéken pedig minden 
postahivatal fogad el,— Rokonszenvü elvbarátinkat közremunkálásra felhiván, - tudatjuk ezut-

czimezve szinte G e i b e l  polgártárs szives e l f o g a d n i . - P e s t e n ,  május 4kén 1848. 
Felelős szeikesztő M é r e i  Mór

H i i* cl e t v é 11 y.
A’ nagyméltóságu magyar királyi udvari 

kincstár tanácsának kegyes rendeleténél fogva, 
a’Tiszán inneni királyi koronái szabados kerület 
tanácsa részéről közhírré tétetik: hogy, a’ most 
érintett kerülethez tartozó következő javadalmak 
u. m. Ó-Kanizsa,Zenta, Adu, ()• Becse és szent 
Tamás, mvárosokban, úgy Mar tornyos, Moholy, 
Petrovoszello ’s Turin helységekben nemkü
lönben Adorjányon, az ókanizsai ’s zentai csár
dákban, a’ b o r-  ’s pályinka kimérési, az ókani
zsai vásári helypénz szedési, Martonyoson, ó -  
Kanizsán, Zentán, Adán, Moholyon,Petrovoszel- 
lon, Földváron, Turián és szent Tamá-on a’hus- 
mérési,ó-Kanizsán, Zentán, Adán, Moholyon, 
ó-Becsén, Földváron, Turián és szent Tamáson 
az úgynevezett korona vagyis őszi hónapokbani 
ürü v á g á s i , ’s k im érés i , Martonos, ó Kanizsa,

nai, az ó-kanizsai, zentai, ’s petrovoszellói ha
tárokban a’ tóhalászati, valamint az egész kerü
letbem sörmérési jogok, ’s a’ 2200 □  számított 
252 lánczból álló kerületi szállás folyó 1848dik 
évi november hó 1 ső napjától kezdetét veendő 3 
egymásutáni évekre, az ó-kanizsai, zentai, adai, 
’s ó-becsei vásárokbani italmérésijog pedig egy 
évre, ugyancsak folyó évijunius 1 1 én ó-Becse, 
mvárosában a’ kerületi tanácsházban reggeli ó -  
rákban tartandó nyilványos árverés utján ha
szonbérbe fognak kiadatni.

Mindazok tehát, kik a’fentebb elősorolt ja 
vadalmak kibérlendése iránt tartandó árverés
ben részesülni kívánnak, kötelesek leendnek va
gyonúik állapotát hitelesen bemutatn i, ’s a ’ ki- 
bérleni kívánt javadalmakhoz arányzott bánat
pénzt előre letenni.

A’ többi föltételek a’ kerületi jegyzői hiva
talban eleve is megtekinthetők. A’Tiszán inneni

Zenta, Ada, Moholy, Petrovoszello, ó-Becse ’s j királyi koronái és szabados kerületnek l848dik 
Földvár határaiban a ’ tiszai, F ö ldvár , Turia és évi februárius 28dik napján Ó-Becse mvárosá- 
szent Tamás határaiban a’ F e r e n c z csa to t-  ban tartott tanács üléséből. 3 - 3

Sorház bérbe adása. részletesen bár mikor is közöltethetnek.
A’ zombori királyi kincstári igazgatóság ró- I Továbbá megjegyezletik: hogy ezen sör-  

széről köz hírül adatik, hogy aMtács megyében; háznál a’ szükséges,és azuj haszonbér kezdetéig 
kebelezett „Ó-B e c s  e mezővárosában“ létező okvetetleniil végrehajtandó építési, ’sm á s ja v i -  
Sörfőzőház a’hozzá kapcsolt pálinkafőző házzal fásokra 2ÜUO forint p.pénz lészen V  közelgető 
együtt a ’ folyó 184Sik évi november hónak lső  tavasz kezdetén fordítandó, 
napjától kezdve hat évekre ismét bérbe adandó 
leszen; és annak eszközlésére nézve a ’ folyó évi 
május hónak 8ik napján reggeli 9 órakor, az ó -
becsei királyi kincstári tiszttartói hivatal Író te
remében nyilványos árverés fog tartatni.

Melly árverésre a’vállalkozók 300 pft bánat

>&—  - & y
föltételei mind a’ fenn érintett igazgatóságnál, 
mind az ó-becsei tisztartói hivalalnál eleve és

Végtére a ’ fen irtt napon, és helyen még 
947 <13/ , 2nnláncz külső magvaszakadásbe ^ leg 
nagyobb részben Ó-Becse mezővárosától nem 
távol fekvő földek fognak bérbe adatni; a ’ mel- 
lyekre nézve, valamint a’ sörházat illetőleg is i- 
rásbeli ajánlatok az árverési határ napot m eg-

o -  ..... ....... — o j --------- . ~ r **
janlathoz mellékelve légyen, és az ajánlkozó e- 
zen ajánlatban magát az illető szerződési fölté
telek megtai tására  föltétlenül lekösse. 3 — 3

Tanszékre pályázat-hirdetés.
Ő cs. ’s apóst, kir Felsége kegyelmesen meg

hagyni méltóztatott: hogy a’ pozsonyi főtanodá
ban a’ természeti jogtan Kolbay Mátyás állal a’ 
bányajogtan további megtartása mellett, adas- 
sék elő; az álladalomtan és magyar közjogtan

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y .  _  Nyomatik T r a " t t W : K á r o l y i  b e i v e l  uri-utcza, 4 5 3 .

székére pedig pályázat hirdettessék. Miről az il
letők azzal értesittetnek: hogy az említett tan
székre,^ magyar királyi tudományegyetem jo g 
kara előtt tartandó pályázás határnap ja , tolyó 
észt. oclober 5kére tűzetett ki. Pesten mart.23án 
1848. Szoblahói P á lm a E lek , egyetemi tanács 
jegyző._______  1— 3

szám.
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kedd m^jus 9 kén JELENKOR. 55ik szám

1848.
és csütörtökön;^’ T á r s a l k o d ó  p c d ig l^ leken ’ mindegyik minden ízben egyegy wen. LloiMthetni helyben a szer- 

i em S eben  egyebütt pedig minden kiráfyi posta-hivatalnal. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokla kiván-
’t e S ®  í  m J5nrf«IPJL  Ar É rl-ilA K -n  JinH pnfélo hirdetvanv fnlvPtPt.lí * nftntnsan -

Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden 
kesztő 's kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik*^

FOGLALAT. jMagyarország és Erdély. (A’ követválasztási tör
vény végrehajtásáról. Miniszteri rendeletek. A’ magyar hadügy és 
minisztere. Vi d é k i  mo z g a l ma k :  Szatmár, Gömör, és Komá
rom m egyékből Kligl találványa a’ vasút ügyben. Egy pár szó a’ 
magyar mérnökök ügyében. M gazd. egyes. Czáfolat Komáromból.)

Külföld.  (London, Newyork, Bécs, Mantua, Berlin, Varsó ’slb.)
Ér t e s í t ő .

M AG YAR O R SZÁG  é s  ER D ELY.
B ú d  a m é r ,  april 27kén. * )

Miként hajtsuk végre a ’ küvetválasztási törvényt ?
Iíazaíiak! Maholnap fognak tartami az egész országban 

azon nagy közgyűlések, mellyeken a ’ követválasztási tö r 
vény végrehajtása is el fog intézteim.

Kevés óránk van hátra, hogy magunkat kellőleg tájé
kozhassuk, most tehát csak röviden szólhatok veletek h on- 
i i tá rsak! —

A’ törvényhozás igen [gondosan emelte ki mindazon 
részleteket, miknélfogva ezentúl országgyűlési képviselőin
ket megválasztandjuk, de hallgat mélyen a’ v i s z s z a h i v á s  
m i k  é p e n  l e e n d ő  e s z k ö z l é s é r ő l .  És hallgat;— mi 
még inkább aggasztó —  ugyanakkor, midőn az idegen o r
szágok formáit és szokásait utánozva, mikért én, ha a ’ tiszta 
népies szabadság elveivel ellenkeznek, egy fa batkát sem a -  
dok, —  a ’ 3  évi országgyűlési képviselőséget elhatározta.

És mi több: Magyarország uj alkotványában akkor a la -  
pittatik meg a ’ három évi képviselet,midőn a ’ fölébredt és e -  
zen inlézvénynekkáros oldaláról erősen meggyyőződött b r  i 11 
n e m z e t n e k  öt millió térfia három angol mértföld hosz- 
szuságra  nyúló törvényt terjeszt parliamentje elébe, melly 
oklevélnek egyik fő pontja: hogy az országos követek min
den évi ülésre újra választassanak meg.

’S valóban helyesen; m ert most minden év föl ér  le g 
alább egy századdal.

És mi önmagunk választók mennyire nem változhatunk 
saját véleményünk és irányunkban egy illy év alatt? annyival 
inkább távozhatnak el véleményünktől, vagy pedig  magyarán 
kimondva, mennyire fordíthatnak köpönyeget képviselőink? 
kik a’ politicus műszer syréni hangú já téka csábjainak ö rök
ké ki lesznek téve.

Midőn tehát törvényhozásunk az angol honban már á r 
vaság ra  jutandott , Francziaországban ped ig— reméltem—  
örökre  eltemetett— több évi parliamentet gyám sága alá vé
vé, akkor valóban mi azon spectábilis  némelly Öreg urakhoz 
hasonlítunk, kik öltönyükben utána sántikálva a ’divattak, azt 
ugyan mindig fölveszik, és sorozatánkeresztü l mentek ők is, 
de mindig legalább 10 év hátramaradásával,  és á ’ fecske- 
farku frakkot csak akkor viselik, midőn az m ár c*aka’ zsibá- 
rusaknál szerezhető meg.

Ez azonban jelenleg csak egyik furcsa oldala a ’ három  
évi követségnek, melly minket mosolyra (üríthet.

I)e ám honfiak! van egy n a g y ,é c fölötte komoly o l

dala is. —
És ha létezett táblabirói politika,.létezik ám a ’ világban 

kormány, és miniszteriális politika-5- És e ’ politikának egyik 
fő része a ’ békés,és kényelmes ualkodhatás ’s igazgathatás . 
Mi az által érthető el, hogy ha >' képviselői testületnek szel
lemi elemei, mint a’zongorán*  húr-billentyüi egyszer m e g -  
hangozta lván, e’ h a n g u l a t a i n  több évekre fentartható és 

felhasználható.
De nekünk p o lg á r in a k  más politica kell. T. i. félté

kenység minden hatalom iránt,mellyet mások kezébe teszünk 
le. — És ha a ’ szabadig gyakorlatába egy kis nyugtalanko
dás és izgalom vegyül is. az nem keseríti az élvezetet, de in

kább fűszerezi azt. —
Fő politikánk ennélfogva: a ’szabadságnak biztosítéka.
Hol leljük föl azt innúr országgyűlési képviselőink irá 

nyában, azon képviselők irányában, kik eddigi igazi r ad ica -  
lis szokásunk ellenére egy crszággyülésiekről három  o rszág -  

gyűlésiekre graduáltattak-
Mert hiszen, hogy €fY országgyűlésnek 3  külön évi il

lései vannak, ez csak szőjék. Az egyik biztosíték: az utasí
tás adhalási jog , a’ v á l t á s i  törvény ama miirendszere által, 
miszerint a’ követvála^ások nem a ’ hatóságok tanácskozó 
testületéi, de elkülönz;t>egyedül szavazó és nem tanácskozó 
kerületek által fogna^rténni, —  amúgy könnyedén és mel

lékesen elüttetett.

* )  Tisztelt é r t ő n e k  e’ közlést kisérő levelében említett 
czikke hozzánk nd érkezett. Szolgáljon ez igazulásunkra.

S z e r  k.
# * )  És elütni® kellett, miután a’ választók száma a’ kór

A’ másik biztosítékról—  a ’ követi viszszahivásról —  
—  pedig  —  mintfölebb mondám —  mélyen hallgat a ’ tö r
vényhozás. És mi po lgárok  csak amúgy kény és kegyre  adjuk 
é által d rág a  jogainkat 3 hosszú évre képviselőinknek ?

Azt hiszem, nem adandjuk át a ’ viszszahivhatás biztosí
téka nélkül. *)

A’ dologban tehát úgy tartom,nincsen kétségünk, csak 
a ’ m odorra  nézve kell még egy pá r  szót váltanunk, hogy egy 
vágásban járjunk, és a ’ különböző ösvények által el ne tévesz- 
szük a ’ közút czélját. —

A’ visszahívási jo g  ujtörvényeink által nincsen eltörül
ve, megm aradt tehát, de gyakorlatát a ’ választás uj m odorá
hoz kell il lesztenünk; mert volt formájában nem lehetne többé 
élni, miután már nem az egész hatóság, hanem csak minden 
választó testület mondhatja ki külön a’ visszahívást.

A’ mostani t.cz. 9 6 . § a a z  ország minden törvényható
ságait eddigi hatásukban megtartja , és a ’ l6 ik t .c z :  d )p o n l ja  
a ’ vármegyék hatóságát a ’ bizottványokra ruházza. Eddigis 
minden h a tó s á g a ’ törvény által el nem látott e se tekbensta -  
tutarius jogával élt. E ’ statutariusi jo g a  tehát a’ fentebbi 
törvényeknél fogva m egm arad t a ’ közgyűléseknek, és illető
leg át szállott a ’ bizottványokra.

Ezekhez tartozik statutumkép a’ viszszahivás m iképe-  
ni eszközlését elhatározni.

Leghelyesebb leend azt azonnal az első törvény-hirde
tési és végrehajtás inagy gyűlésen megtenni, mert egy rész
ről a ’ biztosítékokról elég korán soha nem gondoskodhatunk, 
más részről,  hol n a g y o b b á ’ gyülekezet, nagyobb a ’ nyilvá- 
nyosság, olt nagyobb az erő is.

Ha kiesnénk az időből, tegyük azt meg az első bizottvá- 
nyi ülésben. —

A’ viszszahivás miképi eszközlésére nézve természet 
szerint több módokat lehet javaslani. ’S egy ’s más is lehet 
czélszerű ,—  de óhajtható, hogy egység legyen közöttünk a ’ 
kivitelre nézve is, mert igy h am aráb b  boldogulunk.

Én bizony legkissebb bö lcsességetsem  akarok m agam 
nak tulajdonítani,de miután egynek csakugyan kelletik fo rm u- 
lázni az indítványt, ime hazafiak; én egyszerűen igykivánnám 
kimondatni a ’ határozatot :

, ,A’ választó kerületeknek elnökei,a’következő 3 évi o r 
szággyűlésnek egész időszaka alatt állandóul neveztetnek ki 
a ’ végett,  hogy ha ezen évek lefolyta alatt bárm ikor a’ k erü 
letnek 10 választója akár személyesen, akar Írásban, de min
den ese tre  egyenesen, a ’ visszahívás tárgyában tartandó gyű
lés m eg ta r tá sá ra  az elnököt fölszólitandja, ez azon választó 
kerületi gyűlést 15 nap alattöszszehivni tartozzék, hol a ’visz
szahivás akármellyik kerületi választó előterjesztésére szokott 
módon a ’ többség  által lesz elhatározandó .“  U jh  á z y  L.

R e n d e l e t .  A’ külügyminiszter előterjesztése szerint,  
ugyanazon minisztériumhoz általam ezennel kineveztetnek : 
Állodalmi altitkárrá: Pulszky Ferencz. Osztályfőnökké, az á l -  
lodalmi tanácsosok: Bartal György és Platthy Mihály je len le
ges fizetésükkel. A’ volt udvari tanácsosok: g ró f  Teleki F e 
rencz, Stettner Máté, Beöthy Sándor, T orkos Mihály, Z sedé-  
nyi Eduárd, Najmajer Ferencz és Yárady József je lenleges fi
ze tősökkel,—  és a ’ volt tiszteletbeli udvari tanácsosok: g ró f  
Zichy János ’sR em ekházy  József fizetés nélkül, az 1 8 4 8 :  3. 
tcz. 2 2 .  §. szerint, mint állodalmi tanácsosok Budapestre  té 
tetnek át.— T i t o k n o k o k k á :  Szegedy Laj.,Csergheő L ő -  
rincz, Szalay Á g o s to n ,  Beke Kálmán jelenlegi fizetésükkel. 
Kelt Budapesten,májushó 3 án  1 8 4 8 . 1 s t  v a  n, nádor s. k. kir. 
helytartó. H. E s z t  e r  h á z y P á 1 s. k.
Hivatalos értesítés d  közmunka ’s közlekedésügyi mi

nisztériumtól.
A ’közmunka ’s közlekedési miniszter előterjesztésére az 

ő tárczájához folytatólagosan e ’következőket nevezem ki: m ű
szakitanácsos: Clark Ádám. Osztálytitkárok: Dániel lg. Havas 
Sánd. Számvevő: Bánfay Simon. Budapest,  május 3. 1 8 4 8 .  
I s  tv  á n  nádor s. k. helytartó. Közmunka ’s közlekedésügyi 
miniszter g r.  S z é c h e n y i  Is tváns .  k.
Hivatalos kinevezések d  földmivelés,ipar és kereskedés 

minisztériumától.
I. A’ nevezett ügyek minisztériumához, hová a ’ köze-

parancsa szerint többszöröztetvén, a’ kevésbbé képesek utasít— 
nák a’ nagyobb képességgel bírókat részin t, részint pedig a’ 
többség rovására bitorolnák azt cotteriák; mi ismét félrevezet
ne. !S az a’ 3 —4 0 0 kerület e’ czélra valóságos illusió. Sz e r  k.

* )  Mi készséggel hajlánk meg a’ kővetutasitó,ésviszszahivó 
municipalis jog  előtt; mindazáltal meggyőződésünk az, miként e -  
zek a’ népies szabadságnak már nem kizárólagos kellékei; mi
ről egyik jövőszámunk érdemileg szóland. S z e r  k.

gészségi ügy is soroztatott, az illető miniszter előterjesztésé
re  ő fens, a ’ nádor ’s kir. helytartó következő kinevezéseket 
tőn:

Az egészségi osztályban:
Osztály igazgató tanácsnok: Stáhly lg . ,  miniszteri ta

nácsnok: Sauer lg .,  egyszersmind o rszág  főorvosa. Egészségi 
tanácsnok: Eckstein Fr. ,  Havas lg .,  Tormai K., Zlamál Vilm.és 
Vagner Dániel. Titoknokok: Sperlák And. ésR écze i Imre.

Ä  földmivelési osztályban.
Miniszteri tanácsnok: Asbotli János.

Ä  kereskedési osztályban.
Titoknok: Reök István.

Ä  posta osztályban.
Titoknok: Brielmayer Mátyás.
II. A’ kereskedési miniszter által kineveztettek.

Az egészségi osztályban.
Fogalmazókká: Illés L. és From m P. Fogalmazó seg éd 

dé: Csóréj Döme.

Ä  többi osztályokban.
Fogalmazókká: Matasovszki And. és b. Lipthai Ant..fo- 

galmazó segédekké: Lép P., Löchern L. és Fehér Ág.
Hivatalos értesítés az igazságüyyi minisztériumtól.

I. Az igazságügyi minisztérium köréhez tartozó közhi
vatalokra a ’ fhg kir .h .tartó által az illető miniszter előterjesz
tésére  köv. egyedek neveztettek ki: Állodalmi ti tkárrá: Ghy- 
czy Kálmán. Osztályigazgatókká: a ’ büntető törvénykezési ’s 
ú rbér i  osztályban Bónis S., a ’ polg.törvénykezési osztályban: 
Nagy K., (Gömörmegyevolt főjegyzője ’s orsz.gyülési köv.) 
a’ politikai bíráskodás osztályában: Dubraviczki S.; a ’ co d i-  
ficationális osztályban: Szalay L. Osztályi tanácsosokká: Be
öthy L., KisL. és l ladsch ics  J. Miniszteri titoknokká: Tóth L. 
Titoknokká az osztályokban: Farkas Ág., Irányi D., K endelé-  
ny iF . ,  Pap Antal. A’ horvátországi külön-osztály személyze
te m ég  kinevezendő.

II. A’ többi h iva ta lokrapedig  ugyanezen minisztérium 
körében,az igazságügyi miniszter által következő egyedek n e 
veztettek ki: fogalmazókká: Anderko Gy., BáthorGeyza, Kiss 
Jakab, Korponay Ágoston , Kussevich S zv e to zá r , L u n k á-  
nyi Károly, Peláthy G ábor,  Székely József.— Fogalm azói 
segédekké: Békey 1st., Lőw J., Nagy J., Vecsey S., V égh  L.; a* 
miniszteri irodában: Szobonya J: Az irattári ’s kiadó hivatal
hoz a’ volt h .tanácstól átvétettek: irattári ’s kiadóhivatali i -  
gazgatóul Králicz I.; kiadó segédül: P ach J . ;  írnokokul: Bá
nyász S., Kalmár L., Tóth J. ,Szabó Bl.,Marász J . ,K ern  F., V u- 
kassinovich Gy., Lipovniczky L ., Kucsera J. A’m ég  be nem 
töltött hivatalokra legközelebb fog m egtörténni az előterjesz
t é s ’s illetőleg kinevezés. Pesten, május 3 . 1 8 4 8 .  D e á k  F e 
rencz ,  igazságügyi miniszter.

P e s t ,  május 8kán .

T egnap  érkezett levél M é s  z á r  o s L ázár hadügymi
nisztertől, mellyben az álhhogy april 3 0 k án  volt szerencsé
je a ’ pesti hírlapból értesülni arról, miként ő M agyarország 
h a d ü g y m i n i s z t e r e .

Mit képzelhetett e’ férfiú, midőn olvasá a’ pesti h ír lap
ban, hogy ő hadügyminiszter ?

„M agyarország  fellázadt, és engem  kívánnak hadügy
miniszternek.— -A’ felség ellenére. Különben nem lehet, g o n -  
dolá— m ert a ’ haditanács tudósit vala Bécsből.“

Igen is a ’ bécsi haditanács tudósitá v a la ,  ha m ég  azon 
tiz zászlóall j-határőrségre szüksége nem lett volna, melly a ’ 
magyar minisztérium m eglé te  óta Olaszországba k irendel— 
tetett. •—

„Kiszívni,mint lehet, a ’ m agyar katonaságot,  aztán m i -  
niszterkedhetik M é s z á r o s . “  Ez az, mit a ’ bécsi kormány 
m ég  tesz, és tehet. M e r t :

A’ m agyar  katonaság két« h a rm adrésze  kint v a n O -  
la sz , Lengyel,  Cseh, Osztrák és a ’ többi o rszágokban , a ’ ha
tárőrzők bécsi kormány által kezeltetnek, és a ’ m agyar  had
ügyminiszter nem tudósittatik hivatalosan m ég  april 3 0 k án  
sem. —

És te  m a r t i u s  t i z e n ö t ö d i k e :  g ló r iá in  exce l-  
sis a ’ t i z e n k é t  pontoddal!  Az m ár  mind ki van viva,
nem de?

Hányadik pont a ’ ka tonaságnak az alkotványra m e g e s -  
kettetése, a ’ m agyar ka tonaság behozatala ?

Egykor,midőn a ’ sóház előtt volt szerencsénk nemzet
őrködni, egy m agyar  ezredbeli káplár beszélte , hogy kapitá
nyuk tót lév én ,  a’ ki közülök neki a ’ hivatalos je lentéseket 
tótul nem, tudd tenni, H a u s a r e s t e t  kapott addig, m ig tó -



a a s

túl meg nem tanult; —  b á t o r  az  e g é s z  s z á z a d b a n  
h á r o m  v a g y  n é g y  l e g é n y n é l  n e m  v o l t t ö b b  
t ó t .  És az erélyes kapitány az egész századot mogtótosita.

És a ’ német tisztek, minthogy tiszt, páczkázhatika’köz- 
legóny fölött, és mivel német tiszt, úgy bánik a’ magyarral 
mint barmával,  szidalommal, gúnnyal illeti» lepocskoljaugy, 
hogy az igaz magyar v é r  megfagy ennek hallatára.Es ez mind 

büntelenül történt, mert német volt az ur.
De történik most is, midőn a ’ magyar minisztérium p a 

ran cso l ,—  vagy legalább az hire: hogy parancsol.—
Tud é valamit azon magyar vitéz, kinek, ha most el

lenség támadna,elvérzeni kellene a ’ hazáért; tud é csak va
lamit nemzeti újjá alakulásunkról ? —  Adattak nékik nemzeti 
zászlók? hogy sejtenék, mikint többé nem idegen istent kell 
imádniok.— Van é egy lelkesítő h a n g , melly szívtelenné tett 
kebleiket ’s csak a ’ rideg parancsszóra gépileg hajolni szo
kott akaratukat egy szentügyre figyelmeztesse.-a’haza ügyére?

Elmulasztás az,hogy a ’ magyar katonaság az alkolvány- 

ra  fölnem eskettetett.
Hogy nemzeti lobogót nem kapnak, az vétek; de n a 

gyobb politikai, ’s nemzetiség elleni hiba az kormányunktól : 
hogy német— azaz a’ magyarral ellenséges szellemű tisztek 
tiszteskednek a ’ magyar ezredekben, ’s a ’ szegény közlegényt 
vérig  faggatják, m e r t  ez t é ny:

Hogy a ’magyarhoni várparancsnokok, kik nagyobbára  
németek, még mindig megtartatnak.

A’ legnagyobb, hogy L e d e r e r  még most is ur Bu

dapesten. —
Vagy nincs hatalom!— vagy nincs engedelmesség. —  

Vagy ettikéből hagyatik meg L e d e r e r  várparancsnokul 
örök időkre ?

Mig mi itt Pesten L edererre  bosszankodunk, addig ő 
ott Budán egy talányt fejteget, ezt t. i.: hogy ki nagyobb u r ,a ’ 
minisztérium, ki parancsol, vagy ő, ki nem engedelmeskedik?

Katonaságnak szükiben vagyunk.
Miért nem állittatik egy önkénytesek s e r e g e ?  Megha

tározott fizetés és rögtöni kihirdetésre egy hét alatt készen áll 
1 000  ember, ’s ez egy zászlóallj. Kiválogattatván belőlük 
az ifjabb, tanultabb, vagy tanulékony egyedek,képeztessenek 
tisztekké,két hét alatt lesz uj 1 0 0 0 ,vagy kettő is,és így tovább.

Ügy de miből ? —
Talán még lesz e z e r  t í z e s e  a ’ státus kaszszának,mi

vel megkezdheti. Mi baj lenne, ha egyenruhát csak egy,vagy 
két holnap múlva kapnának.

És ki hinné, haditanácsunk van, tán minden nap össze 
is ül, de hogy mit telt, azt m ég  nem látta senki.

A’ nem zetőrség?
Halomra hordták a ’ követ,  meszel,  t ég lá t ,  hogy házat 

építsenek, de a’ ház nem épül magától, mert nincs egy Apol
lo, ki lantjával oda ülne, hogy pengetésére  az öszszehordott 
kövekből fölépüljenek Trója falai.

A’ nemzetőrség ruhájának színe sincs még m eghatá 
rozva, m ert ez olly dolog, hogy e r r e  legalább is egynéhány 
választványi gyűlés, egypár közgyűlés, és m ég  há ro m  n é p -  
g-yülés szükséges.

Halljuk: hogy a’miniszteriuma’puska kérdésben a ’gyu- 
tacsos puskát fogadta el.

Ennek következő jó oldalai vannak ;
l ö r L e g d r á g á b b ,
2or Itthon nem is igen tudják készíteni, külföldre kell 

menni.
3 o r  Hogy egyedül az ausztriai hadseregben  létezik , 

mert a’ franczia és angol puskák mind kupakosak . Hogy p e 
dig nem czélszerü, az a ’ bizonyság, hogy minekutána ki p ró -  
báltattak, még az  o r o s z  s e m  f o g a d t a  el .

Mi hozhatná a’ hadi minisztériumot activitásba?
Például: ha a’ Moldvában levő 4 0 ,0 0 0  orosz beütne 

Banátusba, vagy Erdélybe.—  Emlékezzünk Dzsingiszkánra és 
Solimánra.— Sajóra és Mohácsra.

Uj vaspálya-rendszer.
Jelenünk a ’reformok korszaka.— A’leghihetlenebb már 

megtörtént az álladalmi kormányzatok megváltoztatásában. 
— Ha ama nagy átszokelés lehető és létesíthető vala, miért 
volna a’ reform kevésbbé létesíthető és üdvös olly tá rgyban ,  
mellynek factorai határozottabb természetűek.

Midőn tehát reformáló uj vasút rendszeremmel föllépek, 
csak a ’jelen idő útmutatását követem ’s reméllem, hogy in
kább rokonérzetei találandok,semhogy bureaucratia ilag szűk
keblű visszautasítást tapasztaljak.

A’mostanivasut-rendszerköztudomásilag olly bajokban 
és hátrányokban sinlődik, miken hogy segítsünk,semmi m eg 
nyugtató eszközök nem találhatók föl.— Számos technikus rég  
elismerte és kimondta: hogy a’ fenálló rendszerben l e  h e t 
ié n  azt elérni, hogy rövid sugáru kanyarulatokon já r h a s 
sunk, tetemes emelkedéseket legyőzzünk,’s a’ mozdonyok és 
kocsik súlyát kedvező arányra szállítsuk.— A’ baj pedig 
az elvben rejlik, t. i. a’ széles bázisban.— Kétsinvonalra  és 
közé állított kétsoru kerekekkel bíró kocsi soha sem nyerhet

olly hajlékonyságot egyfelől, ’s másfelől olly tapadékonysá- 
got (adhaesio),  melly a ’ kivánatoknak kellőleg megfeleljen. 
—  Ez vala az indok, melly engem egy kedvezőbb rendszer 
fölkeresésére b i r t . ’S én hiszem, hogy azt feltaláltam, miután 
képes vagyok azt kimutatni: hogy a ’ jelen rendszer akadályo
zó bajait elhárítom nemcsak, hanem új előnyöket is nyertem. 
— Nincs itt helye terjedelmes részletezésbe bocsátkozni, 
miért is csupán a ’ leglényegesbeket érintem, mik a’ közönség 
érdekében vannak.— Megjelentem itt mintáimmal,hogy tény
leg és alaposan bizonyítsam be az t ,  mit ezúttal a ’ következő 
előrajzban nyilványitok.

Az én vasut-rendszerem ezen találmányokból áll: egy
sínű vonal, tapadók készület (adhaesions ap p ara t ) ,  és ke
renglő gőzgép(rotative dampfmaschine).Az eredvények,mi- 
k e t a ’ működő mintákkal mindenki s z e m e l á t t á r a  kimu
tatok, következők: 1) Egy hatkerekü kocsi já rhatása  e g y  sí
nen, gőzerővel is kimutatható és az eddiginél sokkal kevesebb 
veszély mellett; 2 )  Az a lap -  és folülépitvény megszorítása,mi 
a ’ mostani költségek felénél többet— bebizonyithatólag—  
m egkím él; 3 )  O l l y  k a n y a r u l a t  m e g j á r h a -  
t á s a ,  m e l l y n e k  s u g á r  a 1 5  ö l n y i ;  ( e d -  
digelé a ’ kanyarulati legrövidebb sugár  3 0 0  ölnyi a ’ táv-vo
nalban).— 4 )  A’ kerekek súrlódása , az oldallibegések és 
zökkenések, a ’ tengelyek csavarodása teljesen elmellőztetnek,
’s igy nyeremény van a ’ súrlódási (horzsolati) coefficiens- 
ben, ’s van jobb ruganyzat és serpenyőzet.— 5 )  A’ tapadék 
készületnél fogva járhatás  olly emelkedésekre, mint egy egy
hez (1 :  1). Például: 1 0 0  lábnyi távolságban: 1 OOlábnyi ma
gasra. (Eddigelé  a’ legkedvezőbb arány 1 3 0 :  1 ) .— 6 )  Sin- 
csiptetés (B rem sung) a ’ lejtőn: 1: 10. (Ez is va lam inta’ ta -  
padékonyság fokozható). —  7 )  A ’ kerengle (das  Rotatio) 
folytonos körforgó hatással,  és szembetűnő kisebbítésével az 
ő terjedelmének. —

Ki nem restet e ’ fölött gondolkozni ’s a ’ következteté
seket levonni, mellyel a ’ síneknek egyre történt redac t ió já -  
ból, ’s az eredvényekből önként folynak, alig fogja tag ad h a t
ni, hogy az én rendszerem mellett a ’ költségek az eddigiek
nek felire sem rugandnak. —  Ide számítandó m ég ezenfölül 
az, hogy, miután az én tapadék-készületem legjobb sikerrel 
alkalmazható a ’ térségeken is, ’s e’ szerint a’ 4— 5 0 0  m á-  
zsányi mozdonyok helyett könnyű, gondolnám 1 0 0  mázsát a- 
lig fölülmúló mozdonyokkal és hasonsulyu kocsikkal fogok 
járhatni,  —  fölötte nagy most haszontalanul hurczolt tunya 
súly, szinte nyereményül marad.—  Csak 10 személykocsiból 
álló vonat mellett,  ha naponta csak kétszer megy és Jön, a ’ 
tunyasulynak ezen megszorítása m aga már Vya millió m ázsá-  
nyi terhet bizonyít be nyereményül; ennyit pedig eddigelé az 
egész teher sem tesz ugyanannyi személykocsival.

Bátorkodom tehát a ’ minisztériumot, a ’ hazai ipar b a 
rátait és előmozditóit, ’s a ’ vaspályák vállalkozóit legillendőbb 
módon fölkérni: vegyék pártfogásukba ’s gyámolitsák e’ ta 
lálmányomat. Figyelmeztetem egyszersmind az illetőket:hogy 
itt a ’ kérdés megoldása számos milliók megnyerésére  vona t
kozik; hogy rendszeremnek csak kedvezően sikerülhető való
sítása a ’ hazának uj jövedelem forrást nyitand ; hogy épen  
most leginkább sürgeti az idő, hogy a’ népnek munkát ad 
junk, a’ hazai művészeket és hivatalnokokat fölemeljük, fog- 
lalkodtassuk, ’s a ’ közel enyészettől megmentsük.

Volt szerencsém sokaknak előmutathatni mintáimat azon 
elővéleményben, hogy titkaim iránt kímélettel fognak viseltet
ni, ’s arattam általányos elismerést. Vajha ama tisztelt urak 
nyilványitnák meggyőződésüket, mellyet kimutatásaim után a’ 
dolog gyakorlati eredvényei és hasznaira nézve merítettek!
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Egy pár szó a’ magyar mérnökök ügyében.
a ’ sajtó utján e’ tekintetben néhány igénytelen szóval 

felszólalni —  a’ benyújtott petitió után is helyesnek véltem.
Jól éreztük: mérnökeihez a ’ haza mindeddig bizalmat

lan volt, mellynek csirája ugyan hol rejlik?Épitészi hivatalunk, 
műszakaira nézve— a’ cselekvés mezejére nem léphetvén —  
mindeddig pangásban szenvedett.  Mérnöki tanodánk— az u -  
tósó pá r  évet kivéve— valóságos satyra volt;— alkalmas csu
pán  földméréseket producálni.  Vizműtani fényes p rob lém á
kat fejtegettetni a ’ tanulók által megkisértetett u g y an ,  de a ’ 
legszegényebb gyakorlati té r re ,  és a ’ napi szükségszerű mü
vek előállítására kézfogásos irányban vezetés mindeddig el
maradt. —

E ’ nagy bűnt érezték a’ magyar mérnökök,mellyet kül
földi m é r e g -d rá g á n  szerzett könyvekutmutatásival iparkod
nak helyreigazitni,az olvasottakat, —  ha lehet gyakorlatba is 
veszik. —

Ne csudáljuk hát, ha a* magyar mérnök eddig hírnévre 
szert nem tett! Oka: mert nem tehetett. F o lyó-rendezés, szá
rítások ’stb. a ’ közelebbi időben nem tétettek,—  m ert a ’ me
zőgazdaság e’ fontos emeltyűit a ’ földmivelők nagyobb része 
mindeddig mellőzte. A’ m. mérnököknek tehát— kivéve n é h á -  
nyát— ez oldalról alig jutott tapasztalás. De csak alkalmaz
tassanak mint a ’ Tis^avolgy rendezténél—-  értelmes fők alatt

vizmunkálatokhoz, fo g a d o m : rövid idő múlva számos jó viz— 
mérnökeink lesznek.

Figyelmet kérek! Egy vizmunkának— hoszszu évek so 
rán át sikerreli végrehajtására: a ’ táj és hely színével, ennek 
ismertével atyafiságosan öszszekötött é rdek— előszeretet,—  
máskép mondva: a’ hazaszere te te  azon morális e r ő ,  melly
nek kulforrását minden haza csak és egyedül tulajdon m ér
nökiben lelheti fel. Ugyan ez áll más munkákra nézve is.

A’vasut építéseknél az első állomásokra is magyarok al
kalmaztassanak. Mig külföldiek által a’ jobb és legfőbbek 
mások foglaltattak el, addig ugyan ott a’ legkisebb szerep
ben honi mérnökök kilátás nélkül tengődtek. Pedig higyjék 
uraim! a’ vasutat én is szolgáltam, —  ebből ’s annyi mennyi 
olvasgatásból csak hamar tisztába jöttem: hogy a’ v a s ú t é p í 
tés épen nem ö rd o n g ség ,  mint azt sokan hinni szeretik. Sőt 
azt is merem állittani: hogy a ’ gőzgépezetet kivéve, vasútépí
tésnél sublimisebb a’ vizmunka; ’s máig áll a z : hogy a’ világ 
minden olcsóbb és tartósb vasutait csak szorgalom, éber fi
gyelem, és feddhetlen mérnöki jellem építették.

De hogy rövid leg y ek , még csak azt említem , hogy a ’ 
m. mérnök hivatásában szorgalmas, fáradhatlan— csak hogy 
méltányoltatni a k a r ;  külföldi mérnökök fondor bánásmódja 
kedvetleniti— a’ szegényes állású jutalom és az intriguek tét
lenségbe taszítják.

Nem hivatkozom a ’ miveit Külföldre, csak a’ kicsinyes 
Szerb országot említem. Közelről érdekelve mondhatom:hogy 
ott mérnöki közhivatalra csak szerb, vagy legalább e’ nyelvet 
beszélő és polgárnak  fölesküdő emeltetik. Pedig  ne felejtsük, 
mérnök tanodájuk nincsen.

A’ mérnöki testület jelen ’s jövője a ’közlekedésiügy mi
nisztere gr.  S z é c s e n y i  István ur kezeibe van letéve, ki a’ 
státusgazdaság üterei szerencsés m e g te re m té sé re , egyedi 
belátásom szerint— e’fontos helyet legjobban bír ja  betö lte
ni. Reményiem: a ’ m. mérnöki testület jövőjét csak ő biztosít
hatja. V— .

V i d é k i  m o z g a l m a k  
N í .K á ro ly  í s ő  május. Szatmármegye közönsége a’ 

nép, mintegy 4 — 5 ezer számmal jelent m eg  az uj törvények 
m eghallgatására .— A’gyülés a ’ megye udvarán a’ szabad ég 
alatt tartatott . Elnök alispán Örömszavakkal köszönté a’ n é 
pet,  kiket a ’ haza alkotványába fogadott,  a ’ népet és nemes
sége t testvéri szeretetre  hívta fel. Elnök a ’ tanácskozást volt 
adminisztrátor búcsúlevele fölolvasásával akarta megkezdeni, 
de azt az ezrek ajkain hangzó „n em  halljuk, nem kell fölol
vasni“  letéteté. Olvasatlanul maradt a’ levél,mint érdemlelte! 
És ha lehull rólatok a ’ czifra rongy,ijesztő vázkint álltok, ’s 
undorodva fordul el a ’ nép, a ’ mint érdemeltétek. És most 
egyszerre minden ajak az évek óta rég en  várt gr. Károlyi 
György főispáni kinevezését hangozta tá, mellyre felolvastatott 
a’ belügyminiszternek ezt tudató levele. Mind a ’ miniszter ne
ve S z e m e r e  Bertalan, mind a ’ kinevezett főispán hossza
san megéljeneztettek.

A’ küldötlség m eghívására  azonnal megjelent a ’ főis
pán, és örömkiáltási közt a’ népnek elfoglalta eldődei székét, 
honnét a’ népet a ’ szabadság első hajnalán üdvozlötte, fölol
vastatott a ’ nád*r ’s kir. helytartó levele, mellyben gr. K áro 
lyi Györgyöt szaföármegyei főispánná nevezi, a ’ nádor ne
ve roppant éljennelfögadtatott.

Ezután figyelmeztetett a ’ nép  a’ törvények csend közti 
m egha llga tására .— Az»n-bért megszüntető törvény m eghall
gatásakor a ’ nép közt fökiáltás hallatszott, mellyre m egke l-  
lett magyar ázni,hogy a’löhesuri tulajdont oda ne értsék,melly 
közé a’ rega le  is tartozik.

Szomorúan kell tapasztani megyénkben, hogy a’ félre— 
vezetettnép több helyeken n em zégedve  meg a ’ kezök közt 
(használatuk alatt) lévő bir tok megnyerésével, a ’földesur tu
lajdonát földulják; mint most legközelebb Szaniszló helységé
vel történt. A’ nép nem elégüli m e g \ ’ szép és termékeny ha
tárral, mi kezeiben volt, hanem a’ fölfösur majorsági b ir to 
kának rohantak, és azt földulták,a 1 í  éves eperfákat több ez
re t ,  az országút és táblák melletti sorfákat kivagdalták, á rk o 
kat behúztak, 3 0  ezer forint értékű lárt teltek. A’ küldöttség 
tegnapelőtt katonasággal jelent meg, Szaniszló helységét ü -  
resen, a ’ népet és m ég  a ’ nőket is kin. a ’ romboláson találta, 
a ’ kik el nem futottak, azokat a ’ megje fogházába kisérte a ’ 
ka tonaság Károly városába. A’ lép u  utczákon méltó b o -  
szankodással fogadta a ’háladatlan íaniszlóiakát.kik többnyi
re  oláhok. Óhajtandó: hogy a ’kár ra.pk mielőbb m egtér í t tes
sék, azonban legyen némi m e g n y i t á s u l ,  hogy a ’ megye 
közönségem’ nép méltó indignatióva^ga(jta a > szanisziój e-  

setet! Midőn a ’ törvény m eg m ag y arázo t t ,  mind a ’ főispán 
mind az alispán és követek inték a ’ n ^  hogy a ’ földesúri
tulajdonhoz ne nyúljanak,fölhangzott án ép k ö zü l„ n  e m  i s  
n y ú l u n k  m i  a’ f o l d e s u r é h o z  iförbér megszünte
téséért  pedig hallottunk a néptől k ö szö n ^  mondatni.

A’ törvények kihirdetése után m ég  Pénzügyminiszter 
körlevele olvastatott föl, egyik az arany és ezt pénznek külor* 
szágra kivitelét tilalmazza, másik a’ salótromészitósóre bűz-
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dit, miniszteri biztosul V a y  Miklós neveztetvén ki. Mind két 
levél fölolvasásakor a ’ ».Kossuth“  névre 4 — 5 ezer em b e r
nek ajkain szűnni nem akaró éljen harsogott,  a ’ nép levett ka
lappal üdvözölte a’ szabadság megváltóját! Isten adjon neki 
hosszú életet, hogy e ’ hazátróvpartra  vezesse. Másnap az ál
landó bizottvány és középponti választvány megválasztattak.

r .— 1.

Komárom. Május lsónközgyűlés  ta r ta to tt ,  mellyben 
a’ törvényszabta módon, a ’ népképviseleti választvány m eg 
választatott. E ’ közgyűlést május 4én  nyomban az első n é p -  
k é p v i s e l e t i  követe, mellyben a ’ megürült megyei tiszt
viselők helye részből pótolva, részből azok száma a’ szükség 
sürgölte környülállásokhoz alkalmazólag szaporiltatva köz- 
felkiáltással betöltetett.

Hogy névszerint kik és micsoda állásra választattak 
meg, a r ró l ,  mivel az olvasó közönségei úgy sem érdekli,  
nem akarok untatólag szó ln i ; és csak abban vonom öszsze 
észrevéte lem et,  mi i r á n t a ’ népképviseleti választványnak, 
mint leginkább érdekleltnek, némi kifogásai lehetnek. A’m e-  
gyei közgyűlés úgy cselekedett, minltorvényilegcselekednie 
k e l le t tb e  minden theoriának mimódoni kivitelét csak a ’praxis 
mutatja meg: úgy volt az a ’ népképviseleti választványi gyű
lésünkkel. A’ megye polgárait  mintegy 4 0 0  egyednek kelle 
képviselni,—  azonban a ’ gyűlésen nem négyszázan, hanem 
közel három ezerenjelenlek me g ,  kik által az úgynevezett 
képviselők elnyomattak, a ’ választásokat is nagyobb részből 
a ’ nem képviselők tevék. Ezt a ’ megyei gyűlés végzéseinek 
hibájául nem róhatjuk,mert a ’tisztviseló'ség csak a ’képvisele- 
ti választványt hívta meg a ’ gyűlésre, de mielőtt ezja’kirendelt 
időre a ’ megyei teremben helyét) elfoglalná, már akkor a ’ 
te r e m ,  magányosakkal (nem képviselőkkel) zsúfolásig telt 
m e g , ’s amazokat a’ teremből kiszorította, miből előre g y a -  
nithatánk, hogy a ’ g y ű lé s , ha kiválólag meg nem zavartatik 
is,de a’ tanácskozás a ’ nagy zsibaj által lehetleníttetik, mi úgy 
is történt, mert a ’ tisztviselők választásánál azok, kik a’ m e
gyei intelligentiát jobban ismerik mint a1 nép, a’ melly nép 
illető já rá sa  tisztein kívül másokat csak névről sem igen is
m er, magok fognak választani, a ’ népnek annyit sem en
gedtek, hogy a ’ kitűzőitek névsorát szeretett első alispá
nunk minden törekvése daczára a ’ nép előtt csak felolvas
hatta volna is; mert az illyféle választásokba avatottabb nem 
képviselők sokasága, szokott m odorában, kedvenczeit azon
nalkikiáltotta. Annyit azonban mégis m ondhatok ,  hogy a ’ 
n é p  a’ t i s z t v i s e l ő k  m e g v á 1 a s z t á s  á n á l  azon e -  
gyedek körül, kiknek erélyességüket esmeri, az  é r d e m e t  
j u t a l m a z ó l a g  t á n t  o r  i t h a t l  a n u l ,  á l  1 a n  d ó a n v i 
s e l t e  m a g á t .  S z a l a y  Ignáczot tatai já rásban  szbiróul 
megválasztotta; mig a ’ vele aemuláltCs— ét, habár népüa is, 
csak a z é r t ,  mert nem ismeri, bizalmával vakon nem ajándé
kozta meg, és ez rendén van. De mivel pártja  annak is v o l t , 
az erélyes főispán ur, a ’ nép egyrészének megnyugtatásául 
őt tiszteletbeli alszbirónak kinevezte, é s ig y  a ’ m ég ism eret
len ifjúnak alkalma leen d ,  tehetségeiben a ’ néppel m egis
mertetni m agá t ,— mert a’ legkitűnőbb szellemi tehetség  is ,  
csak gyakorlatú ján  válhatik közhasznúvá; megyei tisztviselő
re  nézve a’ praxis az életiskola: lehet valaki okos, eszes, ü -  
gyes,és a ’ mellett még legbecsületesebb em ber is ,  de kilépve 
az é le t te r é r e ,  tapasztalás nélkül mégis sok bakot lő h e t ,  a ’ 
bírói előkószültségre az eskütti hivatal elkerülhetetlen lépés 
miért is, mi a ’ tisztviselői pályát ,  minden a rra  törekvőkre 
nézve, az esküttséggel akarjuk megkezdetni,  mert ügyes hi
vatalnok csak ez utón válhatik belőle. Ismerünk mi egy igen 
érdemes és szeretett országos férfiút, ki K om árom m egyé- 
beni hivataloskodását esküttséggel kezdette meg, és je len 
leg  egy lelkes megye főispánjává neveztetett. Hogy a ’ n ép
képviselő választvány jövőre a ’ teremből ki ne szorittassék , 
a r ró l  reméllem gondoskodva lesz; mi csak úgy történhetik , 
ha  a ’ terembe csupán a ’ népképviselők bocsáttatnak be , a’ 
nem azok a ’ galérián foglalván helyet, a ’ népképviselők p e 
dig a ’ teremajtajánál fölállított bizottvány által,  melly előtt 
a ’ népképviselők magokat mint ollyanok kimutatni tartozza
nak, helységenként bocsáttassanak be. * )  H a n e m  tu d o m , 
hogy a ’ megyeigazgatási je lenlegi rendszer csak ide ig lenes ,  
m ég  egy alázatos észrevételem volna, a ’ törvényszékhez vá
lasztott bírák ca thegoriá já ra  nézve. Én igen tisztelem a’ tö r 
vényszéki megválasztott bírákat,  úgyis mint testületet, de e -  
gyedileg is, m er t  azokat Komárommegye legdúsabb érdem ű 
férüaiból választottakat tapasztalám. Mentsen isten! hogy 
észrevételemet ezekre vonatkozólag tenném, hanem— miu
tán tudom, hogy a’ törvényszék előtt nem ritkán  vallásra vo
natkozó ügyek is fordulnak elő, azonban az igen tisztelt tö r 
vényszéki bírák koszorújából az ágost. hitv. követők lelkészei 
egészen k ihagyat tak ,**) mig más vallásfelekezetüek közül

* )  Hogy a’ teremből a’ hallgatóság kiszorittassék föl a’ 
karzatra, azt t. tudósítónk nem jól akarja. Lehet a’ renden más
ként is segitni, például korlátok, ’s elkülönített bejárás által.

S z e r k .
* * )  Annál többen vágynak e’ vallásunkból a’ miniszteri tár

többen is neveztettek, errenézve a ’ vallási testület egyházi 
tagjaiból is egyet az érdeklettek nevében besoroltatni k érek ,  
észrevételemet a ’ tisztelt po lgártársak  figyelmébe ajánlom. 
S z a b a d o s  Pál, oroszláni lelkész.

Gömörból. Május hó lső  napján tartatott első alispá
nunk elnöklete alatt Gömör megyének a’ haza újjá születésétől 
kezdve e 1 s ó,— ’s a ’ már elavult rendszer szerint— u t ó 1 s ó 
közgyűlése.— Nem a ’ t e k i n t e t t e s k a r o k  é s  r e n d e k  
kiváltságos szagu gyűlése többé, —  de annyi küzdelmek u -  
tán e lvégre nagykorúságra  vergődött szabad polgároknak 
nyilványos népgyülése , melly Rim a-Szombat városunk p ia -  
czán védistenünk derült ege alatt, a ’ nemzeti átalakulás bo l
dogító igéinek m eghallására  öszvesereglett több ezer h o n 
p o lgár t  láttatott, nagyobbára  képviselőit ama néposztálynak, 
melly annyi századokon keresztül igazság ’s természet elle
nes állapotra kárhoztatva, szolgaság bilincseit viselé, mig a ’ 
kiváltságolt osztály, kizárólagos szabadalmaiban keresett jo 
gait féltékenyen őrizve— törvényt hozott, és határozott az a l-  
kotványos szabadságot csak nevéről ismert néposztály mil
liói fölött.

A’ közgyűlést elnökünk alkalomszerű beszéddel nyitván 
meg, az országgyűlésen megyénket képviselt követeink mon
dák el jelentéseiket, feltüntetve a’ nagyszerű eredvényeket, 
mellyekcsak néhány hónapok előtt kezeikbe tett utasításunk 
pontjaival öszhangzólag találkoztak. Örömmel üdvözlők a ’ 
népgyülés ezrei a ’ lelkes hazafiakat, ’s követi eljárásukért a ’ 
kebel mélyéből felbuzgóit köszönetét szavazának. A’ közös 
lelkesedés hangos kitörésének csillapultával uj alkotványunk 
m a g n a  c h a r t á j a  a’ törvényekben kih irdettetett .A’ kö
vetválasztó hat kerületek meghatároztattak. A’ közigazgatást 
jövő nemzeti gyűlés rendelkezéséig gyülésileg kezelendő 
állandó nagy bizottvány, és a ’ központi választvány tag ja i ,  
a rra  fordított különös ü g y e lem m el: hogy a ’ népnek minden 
osztálya, tudomány, művészet, és ipar minden ágai képvisel
ve legyenek, megválasztattak. A’ törvényeknek községen
ként! k ih i rd e té sü k re ’s bővebb m eg m ag y arázásu k ra ,  és a ’ 
nemzetőrségnek megalakításánál szükséges öszszeirásokra 
több bizottság küldetvén ki, feladott kötelességüknek haladék 
nélküli teljesítése meghagyatott.  Jankó András hazafi p o lg á r 
társunk indítványára a ’ nemzet felszabadittatása nagy munká
jánál szilárd határozottsággal fáradozott nádornak, e ’ haza 
tör ténet könyvében örök fényben élni kellő páratlan érdem ei 
elismerésével az összes népgyülés által köszönet nyilványit- 
tatván, ez a’ nagy férfiúnak megiratni határoztatott .

A’ magyar felelős minisztérium iránt határtalan * )  b i
zalom szavaztatván, üdvözlő levelünkben e rrő l  értesit tetni 
fog. Iinditványozó po lgár társunk  által emlékezetbe hozatván, 
hogy hazafiui tiszta jellemükért minden megyei jó p o lgár  b i 
zalmát ’s tiszteletét megnyert országgyűlési követeink, az 
első ugyan m ég 1 8 3 9 ik  évi országgyűlésre köveiül lett e l -  
választatásakor társával együ tt ,  másika ped ig  csak néhány 
hónapok előtt esküt tőnek a ’ megye színe előtt, hogy királyi 
kinevezéstől függő kormányi hivatalt elvállalni nem fognak, 
miután a ’ m ég  az időben hatalmasan működött alkolványel- 
lenes irányú kormány a ’ nemzet megrázkódtató szavára ro m 
ba dőlt, melly ellen működni hazafiui kötelesség parancsolt,  
’s a ’ letett eskü csak ama boldogtalan emlékű kormány i r á 
nyában bírhato tt kötelező erővel,— most ellenben az alkotvá- 
nyosság terén  működő felelős m agyar kormányt támogatni 
hazafiui szent kötelesség— azon eskü kötelező ereje teljesen 
megszűnt, —  m indhárm uknak  azon eskü alóli föloldoztatá- 
suk inditványoztatott, mi köztetszést n yervén ,  végzéssé e -  
meltetett.

Végül hazafiui szilárd je llem éről országgyülésileg  köz 
elismerésben részesült honpo lgár  S z e n t i v á n y i  K ároly- 
nak megyénk főispánjává leendő kineveztetése iránt a ’minisz- 
terium megkéretni inditványoztatván, a ’ tisztek férfiúnak e ’ 
kívánat letételét szerényen sürgető  kérelme siker nélkül 
hangzott el, kimondatván: hogy most,midőn a ’ hozott üdvös 
törvények életbeléptetésüknek küszöbén állunk , szükség—  
hogy a ’ megyei kormányzás tiszta hazafiui szándokáról ismert 
férfiú kezeibe tétessék, kit azöszszes po lg á rság  tisztelete ’s 
bizalma kisérjen a ’ megyei kormány székébe , mellyet elfog
lalni je lenben hazafiui nemes kötelesség. —  Az indítvány a ’ 
népgyülés többször megújult kitörő lelkesedése után tapsvi
har  között elfogadva lön. Adja a ’ mindenható, hogy közohaj- 
tásunk valósulván, a ’ közjó előmozdításában , első föllépé
sétől ernyedetlenül küzdött,’s gyakran roppant nehézségekkel 
a ’ haza ’s nép érdekében szembe szállott szilárd jellemű pol
gártársunkat,  mint e’megye főispánját üdvözölhessük, ez j e 
lenben minden göm öri honpolgár  legforróbb k ív án ság a !

czáknál, minthogy ezt P u 1 s z k y Ferencz polgártársunk úgy 
akarta. Ezt egyébiránt csak per tangentem érintve, tudósítónk 
javaslatát az illetők pártolásába ajánljuk. S z e r k .

* )  Ez egy kis táblabirói malaszt, a’ hajdani gratulatiók ko
rából.—  Jó az a’ bizalom — jó, de csak módjával. S z e r k -

M a g y a r  G a z d a s á g i  E g y e s ü l e t .  Közvetlen saját atya, 
kormányát megnyervén a’ nemzet, ’s a ’ földmivelósi mi
niszter ur bölcs tapintatától ’s hazafiui buzgóságálól az ed
dig elhanyagolt földmivelósi érdekek meleg gyámplitásáX jö 
vőre teljes bizodalommal reméllhetvéu, kedves kötelessé
gének ismeri viszont a ’ M, Gazd. Egyesület mindert ha ta lm á
ban álló tehetségeit a ’ közügyek e ’ foutos mezején a ’ minisz
tériumnak hazafiui készséggel fölajánlani.

E ’ kötelesség érzetében,’s az egyesület rokonindulatai
nak ’s közremunkálási készségének tanúsítására 3 a’ korra, 
választvány elhatározd, kérelmeit ’s javaslatait a ’ következő 
tárgyakra nézve haladéktalanul fölterjeszteni :

1. Azon organisátiónak tervét, melly által az Egyesü
let czéljainak megfelelő, ’s az országtól méltán igényelt s i
keres munkásságot kifejthet. —  Ennek leglónyegesb eszkö
ze lévén a ’ szakértelmiség terjesztése, e ’ tervvel szoros kap
csolatban be fog nyujtatni

2. egy példánygazdasággal öszszekötött központi o r 
szágos mezőgazdasági akadém ia , ’s honszerte alakítandó 
földmivesiskolák iránti javaslat, egyszersmind p ed ig  a ’k é re -  
lem, hogy

3. miután e’ szükségletek sorában  a ’ magántörekvés 
által tetemes áldozatok mellettiéire jöttszőkehalqni gazdakép
ző intézet már is némi kis hézagot pótolt,  ezen intézet azon
ban az eddigi magánerő  által fenn nem tartható, a ’ státus e -  
zen intézetet vagy átvegye, vagy évi segélylyel gyáraolitsa.

Föllerjesztetni határoztatott még :
4. A’ vizi és rétöntözési törvények javaslata.
5. A’ cse lódrendszer terve .
6. Törvényjavaslata’ hazai e rdőkre nézve.
7 .  Javaslat a ’ hazai lótenyésztés ügyében.
8. Kérelem marhasó kiállítása ’s árulása végett .
9. Állatorvosi ren d ő rség  tervezete.
10 . Kérelem a’ l e n -  és kenderipar  érdekében  kikül

dendő egyedek miatt.
Ezeket egyelőre miniszteriális határozat és rendelke

zés alá bocsátván, további tárgyalásul föntartá m ég  a’ korm. 
választvány :

11 .  a ’ kárpótlásul esendő ú rb é r i  tartozások értékesí
tésének te rv é t ;

12. azon intézkedéseket, mellyeket az Egyesület mint 
alapos földbecslés módjának m eghonos ításá ra  vezetőket j a 
vaslatba hozni kíván;

13. te rve t a’ közlegelők megszünte tésére ,  ’s
14. a ’ ne talán bekövetkezhető kincstári gyarm atosí

tásokra nézve;
15. javaslatot a ’ selyemtenyésztés ü g y é b e n ;
16. a ’ takarékmagtárok i r á n t ;
17. állatorvosi ren d ő rség  v é g e t t ;
18. az országos tüzkármentesités ’s országos építészeti 

rendőrség ügyében; ’s végre
19 . a’ gazdatisztek állapota iránt.
Melly sorozatbó l valamint kormányunk, úgy a ’gazdako- 

zönség  is láthatja, mikép az Egyesület a ’ hazai mezőgazda
ság  mindennemű szükségleteire ’s igényeire egyiránt kiter
jeszti figyelmét,és g o n d ja i t ’s nem rajta  fog múlni, hogy'a* 
státus a’ m agyar  mezei ipar kedvező viszonyaihoz méltón föl is 
v irág o zzék .—

Pesten, április 2 8 k án ,  1 8 4 8 .
T ö r ö k  J á n o s  egy. titoknok.

Komáromból.*) A’ J e l e n k o r  I 5 ik  számában tö b 
bek neve alá rejtező: de m ég  sem ismeretlen u racs  —  m e g 
támadja K o m á r o m  városa  választó po lgára it— utólsó tiszt- 
választását— követválasztását,’s az ezen választások által r é 
szint hivatalra, részint követségre  megválasztott derék  eg y e -  
deket.A’ vádiások,ha nyílt sisakkal lép fel valaki m egrögzött  
viszsza élések ellen,—  vagy elkövetett tisztviselői önkényeket 
mutat fel valaki orvoslandókul; m eg  tehetik üdvös hatásukat; 
m er t  a ’ nyilványosság itélőszéke kimondja azokra kárhoztató 
ítéletét, ’s ez csak javítást eszközölhet: de ha valaki álnév a -  
lá bújva köztiszteletü egyedeket hamisan rág a lm az ;  azt csak 
m egvetés  követhet i ;  mert személyeskedő bántalmait n év te 
lensége  viszszatorlani nem e n g e d i ;  tényeket,  mellyek nem 
történtek  ped ig  czáfolni nem lehet. Illy állapotban van az a -  
lólirtt rév -k o m áro m i városi p o lg á r ság  a ’ nevezett je lenkori  
czikk írója irányában;hogy még is illy korlátlankodás szó nél
kül ne m a r a d jo n , a ’ mindent öszszeviszsza hadaró  czikkből 
két vádat bir ki venni; mellyre lehet; mellyre kell ’s köteles
ségfelelni.

l ö r  „Állítja a ’ névtelen rágalm azó , hogy a ’ rév-kom á
rom i választó p o lg á r ság  a ’ követválasztásnál nem akarta 
választási jo g á t  többi p o lg á r  társaival megosztani. Ez merő 
rágalom  u r a m , az egész p o lg á r ság g a l  szívesen osztozik a* 
választott p o lg á rság  joga iban ; m ert tudja,hogy a ’ szám nagy 
védője a ’ jogoknak: de egy kis fractiócskát a ’ n ép b ő l ;  melly

* )  Folytonos tárgyhalmaz miatt ezen czáfolatot korábban 
nem adhattuk. S z e r k .
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egy némelly urak tervei kivitelére már jó előre hévévé volt, 
nem volt hajlandó befogadni azért; mert az által féltette,hogy 
haza boldogitására szánt törekvései meg hiúsulnak —■ ’s a’ 
haladás helyett, merevültség és tespedés fog eszközöltetni.“  

2 or , ,Az örökre szerencsétlen hid leszakadás tárgyá
ban szemtelenül k ö z v é l e m é n y n e k  tolja fel azon körül
ményt vádló ur;melly szerint álliíja,hogy ,,e’ szerencsétlenség 
rendőri mulasztás miatt történt meg.“  Ennél sem szívteleneb
bet sem vakmerőbbet nem állíthatna alakos uram 5 szívte
lenebbet nem, mert ebből világosan kitetszik, hogy nem ir- 
tódzik áldozatul ki mutatni a’ legártatlanabbat sem., ha ezzel 
szenvedélyét kielégítheti; —  vakmerőbbet nem; mert a’t.me- 
gye által véghez vitt szigorú vizsgálatból e’ körülmény ter
helőkép épen nem tűnik ki; látszik tehát, hogy alakos ur e- 
gyedül nagyon tisztelt kapitányunk S. F. ur ellen tör; —  pe
dig nagyon hiába; mert egy pontos tisztviselőt, egy ügyes’s 
minden tekintetben becsületes férfiút —  a’ polgárság bizo
dalmától egy alakos kedv nem fog megfoszthatni soha.

Végül hogy alakosdi ur teljesen boszura gerjedjen; az 
oszszés választott polgárság nevében nyíltan kijelentjük;hogy 
irkaürkája derék nép szószólónk irányában sem ért czéll;—  
mert ha Isten segitend a’ közhazát ’s városunkat boldogitó ü- 
gyek előmozdításában teljes bizodalommal derék népszószól- 
lónk vezérlete alatt akarunk ’s fogunk haladni.

T ö b b e n  a’ v á l a s z t ó  p o l g á r o k  közül .  
j Vyi l t l evél .  Tek. szerkesztő u r ! Kérem jelentse ki; 

hogy a’ Jelenkor I5ik számába névtelenül megjelent garáz
da czikketnem a’ rendes levelezőtől'"'"'') tetszett kapni; ezzel 
becsületemnek tartozom; mert olly alaptalan irkaürka szer
zőjének — senki által sem akarnék tartatni. T h a 1 y Zsigm.

K Ü L F O L D.
L 0 n d 0 n April 24. A tűz itt hamu alatt ég, és félhető, 

hogy nem sokára kigyülad. Reggel óta egészLondon forrong, 
1050 constabler ólmos botjával néhánynak agyát már be-

**) Levelezőnk megnyugtatására kérésének szívesen en
gedünk kijelentve, mikép a’ kérdéses czikket nem tőle vettük.

S z e r k.

zúzta. Az angol nép türelme is kifogy, és jaj akkor azoknak , ’ 
kik a’ lázadás elfojtására illy baromeszközöket használnak.

N e w y o r k .  Több városokban az öröm az európai 
mozgalmak fölött folyvást tart. Némelly lakomákon indítvány
ba hozatott: Irland, Német és Olaszország részére segélyha
dat küldeni. Newyorkban egy hanaui német halt meg,csak36 
millió pftot hagyott hátra.

Bé c s.Udineből April 29ről írják, hogy N u g e n t  gróf 
csapatja miután a’ Tagliamenton keresztül vezető hid helyre— 
állíttatott, Sacileig nyomult. Ellenállásra sehol sem találtak, 
a’ lakosok többnyire fejér zászlókkal jöttek elébök. Az ön- 
kénytesek és parasztok Treviso felé húzódtak viszsza. Schulz- 
ig osztályának szombaton kellett volna Palmamcovat megtá
madni,miután a’Nugentól kitűzött átadási határidő eltelt.A’fu- 
tár elindulásakor Oíopo felől kemény ágyúzás hallatszott.

A’ prágai érseknek,ki plakatumot bocsájtolt ki a’ zsi
dóüldözők ellen, e’ miatt szöknie kellett. A’ cseh fnteligentia 
központján is illy középszázadi eset! Több prágai zsidócsalád 
Bécsbe szökött.

Ma n t u a .  April 26. E’ hó 19ik óta naponkint ágyudör- 
géseket hallunk, miután a’ piemontiak, romaiak, toscanaiak, 
és számlálhatlan önkénytes minden oldalról várunkhoz köze
lit. Tegnap pradella kapu előtt ütközet is volt. A’ szomorú na
pi eseményekhez, miután a’ számtalan sebesitettek és halot
tak ide hozatnak, számlálható egy újabb. Benedek ezredes, 
lovaitól elragadtatván, a’ kocsiból kiugrott, és felholtan ösz- 
szerogyott.Életéhez kevés a’ remény. A’ kibékülési indítvány, 
mit Martig tett, igen hidegen fogadtatott.— A’ leragasztott 
proclamatió mindenhol leszaggatatik.

Altona April 25. A’schiel melletti ütközetben 800 dán 
elfogatott,és mintegy 700 vizbe űzetett,’s majd mind ott lel
ték halálukat.

B e r l i n .  April 26. Nehány nemes petitiót köröztet, 
mellyben a’ porosz király kéretik, hogy a’ porosz herczeget 
mentül elébb viszszahijja.—  A’ clubbok ernyedetlenül működ
nek.—  A’ kadét-iskolák eltöröltetnek és a’ liszteknek közle
génységen kell ezután kezdeni.

1 F e l s ő  S i l e z i  a. April 21. Hírlik, hogy 10,000 
i különféle fegyverzetű orosz Myslovitznek épen átellenében a’

porosz határhoz érkezett.
Ba s e l .  April 25. Egész nap itt ágyudurrogást és 

puskalövést hallhatni. Hervegh és csapatja tegnap Kadernbe 
érkezett; Hecker Liestalnál tanyázottcsapatjával vele egye
sült. Herveghné férje oldalán küzd férfiruhában. Minden ol
dalról Sweiczés Francziaországbóla’reprublicánusok gyü
lekeznek. —

R a j n a v i d é k r ő l .  Baseli újság szerint a’ német és 
franczia határ mindkét oldalról elvan látva katonákkal a’sem- 
legesség föntartására,és fegyveres csapatok viszszatartására; 
mindazáltal tegnap este sikerült néhány báseli munkásnak az 
ottani vámot ésa’hüningi hidat elfoglalni ’s az őrséget lefegy
verezni, eképHecker közlekedése dr.BrennerrelBaselban,Bec- 
kerr elVielben,DrallevalReinbachbanésa’schvvieiczi munkások 
egyletével minden óvás és tiltakozás ellenében is nyitva áll. 
Néhány munkások Baselben népgyülésttartván,20án repub- 
licánus izgató vezérlete alatt fegyvereiket kocsikba zárván, 
a’ városból ki,’s szabadon átmentek a’ határon ’s minekután- 
na Vhyl község is részökre állott, azoncsetepatát elkövették. 
Egy nappal azelőtt egy csapat német munkás Francziaor.gból 
Hüningenbe érkezeit. 8 órakor a’ vállalat sikerült, amazok a- 
zonbanmitsem követtek el, hihetőleg a’ kanderni csata kime
netelének hire tartóztatta őket vissza. A’ baseli szabadosak a’ 
vhyli polgári őrsereggel a’hüningeni hídnál tanyáznak.Reggel 
felé egy ezred hessiai gyalogság odaérkezett,azonban erről 
az önkénylesek ideje korán megintetvén,Rajnahosszában szét
oszlottak, és csak néhány részeg embert talált ott a’ katona
ság. A’ franczia munkások Hüningent tegnap ismét elhagyták; 
tegnap reggel Hecker és Weishaar több szétverettel ide ér
keztek,és fegyvertelen az első postával Baselba mentek.Azon 
emberek, kik velük beszéltek, állítják, hogy vállalatukkal még 
föl nem hagytak, és a’ szétszórtakat öszszeszedni reméliik. 
Messze elágazó egyetértésben élnek,és alsó Badenben isiéi
nek a’ kitöréstől.

V a r s ó A’ katonai öszszeesküvés következtében 4 kur- 
landi tiszt agyonlövetett. A’ lengyel parasztok az orosz czár- 
tól megintettek, hogy földesuraikat, mihelyt lázadásról be
szélnek, azonnal fogják el, és a’ legközelebbi rendőrségnek 
átadják.

c z i m ü  p o l i t i k a i  h í r l a p u n k
Megjelenem! e’ lap folyó év május 161 
Előfizetési ár, félévre Budapesten házhoz 

tán 8 frt pp.,—fertályévre helyben 3 frt 30 kj 
a tisztelt olvasó közönség lapunk bel becséről 
szerezhessen,—lapunkra május 1 Okától,—-juliu 
ben. 1 frt 50 krral p p , postán 2 frt 20 kr. p 

Előfizetéseket helyben G eib e 1 könyvár 
postahivatal fogad el.—Rokonszenvii elvbarátir 
lal a’ közönséggel, hogy minden rendű leveli 
czimezve szinte G.eibel  polgártárs szives elf 

Felelős szerkesztő M é r e i Mór

Árverési hirdetvén} .
A’ nagyméltóságum. k. udvari kincstár ke

gyes jóváhagyásából közhírré tétetik, hogy az 
*1846. évi k. k. Tokaj uradalmi termésű 104 hor
dó 3 puttonyos aszszu, nemkülönben ugyanazon

Tanszékre pályázat-hirdetés.
0 cs. ’s apóst, kir Felsége kegyelmesen meg

hagyni méltóztatott: hogy a’ pozsonyi főtanodá
ban a’ természeti jogtan Kolbay Mátyás által a’ 
bányajogtan további megtartása mellett, adas
sák elő; az álladalomtan és magyar közjogtan

ra, előfizetési hirdetünk;
mn , hétfőt kivéve minden nap—egy ivén. — 
hordással boríték nélkül 6 fr. pp. vidékre pos- 
r. pp.,—postán 4 frt. 30 kr. pp. Hogy azonban 
minél kevesebb költséggel magának tudomást 
s lső napjáig külön előfizetést nyitunk,—hely—
P-
us a’ Kristóf-téren, a’ vidéken pedig minden 
lkat közremunkálásra felhiván, tudatjuk ezut- 
ízéseket ,,.-T R a d i c a l  l a p  s z e r k e s z t ő s é g é n e k ^  

ogadni.—P es t en ,  május 4kén 1848.
., kiadó ’s dolgozó társ R o s t i  Zsigmond. 2—3

évi tolcsvai termésű 19 hordó puttonyos máslás 
borok 1848. év május lökén Tarczalon a’k. k. 
tiszttartói lakban tartandó nyilványos árverés ut
ján a’ legtöbbet Ígérőnek készpénz lefizetése 
mellett eladatni fognak. Kelt Diósgyőrött, mar- 
tius hó Idán 1848. 2 —3

| székére pedig pályázat hirdettessék. Miről az il- 
! letők azzal értesittetnek: hogy az említett tan
székre,a’ magyar királyi tudományegyetem jog
kara előtt tartandó pályázás határnapja, iolyó 
észt. October 5kére tűzetett ki. Pesten mart.23án 
1848. Szoblahói Pálma Elek,egyetemi tanács 
jegyző. ' ' 2—3

gazda, ki, a múlt év süi ü csapásaira elevenen emlékezve, örömmel ne sietne termését oily hazai 
intézet áltál biztosíttatni, meliy csupán közjóra alapú1, és köztiszteletben álló hazafiak kormánya 
alatt állít—A’ biztosítási dijak az egyesületi ügynökségeknél megtudhatók. A’ dijakon és levélbé
ren kívül a; biztosítók s e mmi t  s e m t a r t ó  z n | k  fi z e t n i , sőt a’ régibb biztosítók , a’ 
szabályok értelmében, dijelengedesben részesülnek.

B i z t o s í t á s o k  el 1 o g a d t a t n a k  P e s t e n  az i g a z g a t ó s á g  i r o d á j á b a n  
(nagyhid-utcza Weisz ház 678. sz. a. lső emeletben) és o r s z á g s z e r t e  az i n t é z e t n e k  
mi n d e n  ü g y n ö k s é g e i  á l t  a 1—Pesten , 1848. április 16.

Az egyesület nevébm. We i s z  Bernát Ferencz, igazgató. 2—2

A’ goiisÉ ji- J Í é rása a’ Tiszán.
■* * ' * » 1__  1Ijétöl kezdve.
Z im o n y b a  Pesttel kapcsolatban minden

1848 i k  é v i  m á j u s
S z o l n o k r ó l  S z e g e d r e ,  T i t t e l b e  és 

„  „  kedden reggel.
„ S z e g e d r e  minden szerdán és szombaton reggel 

S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden hétfőn, csütörtökön és szombaton reggel.
„  Z i m o n y b a  minden szerdán reggel.

Z . i r n o n y b u l  T t t t e l b e ,  S z e g e d r e  és S z o l n o k r a  minden csütörtökön.
Minden kedden indul egy vontatógőzös Szegedről Zimonyba, és minden pénteken 

Zimonybul Szegedre.
P e s t ,  május Íjén 1848. 4— 0

Jégverés elleni biztosítás.
A’ jégverés ellesi kölcsönösen biztosító magyar egyesület
alulirt igazgatósága, mint mindenkor, úgy most is kötelességének ismeri, közelgető tavaszszal a’ t. 
ez. gazda urakat, saját hasznuk tekintetéből, ezen hazai intézetre figyelmeztetni! Ez intézet fenállá- 
sának öt éve alatt kétségbe vonhatlan jeleit adújótékonyságának, mert nem kevesbetmint 611, ’s 
ezek közt  s o k  t e t e me s  j é g v e r é s i  k á r o k a t  t é r í t e t t  me g .  Van é tehát mez

A’ gőzösök in- Ü l  állásai Pestről.
1848dik évi május ijélöl kezdve.

P e s t r ő l  B é c s i g  naponkint reggeli (J órakor,  kapcsolatban Győrrel.
O r s o v á r a  minden vasárnap reggeli 5 órakor, Galacz és Konstantiná-

„ polylyali kapcsolatban az oláh részen, és május 7 és 21 dilién
,, Odessával.
,, minden csütörtökön reggeli 5 órakor (minden 14 napokban
,, egyesül Galacz és Konstantinápolylyal a’ török részen.)

m s  E’ gőzősök megérkeznek Orsováról minden vasárnap reggeli 4 órakor, és 
minden csütörtökön délutáni órákban.

T i t t e l  ig minden kedden és pénteken reggeli 5 órakor, le és fölfelé 
„  Eszéken át; a’ kedden induló gőzös Szegeddel kapcsolatban áll. 

E’ gőzösök minden vasárnap és szerdán délutáni órákban Tittelből megérkeznek.
Vo ni a tó S;aj ó k indulásai.

P e s t r ő l  Bé c s be  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 
szombaton megérkeznek.

O r s ó v á b  a minden kedden elindul, és minden Szerdán megérkezik. 
P e s t e n ;  május tjén 1848.

Az első cs. kir. szab. Duna gőzhajózási társaság főügynöksége. 4— 0

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y .  —  Nyomatik T r a t t n  e r - K  á r o l y i  betűivel uri-utcza, 4 5 3 . szám.

55ik  szám .
« K  a  d  i  c  a  1 l a  p «6

részletesen bár mikor is közöltethetnék.
•j Továbbá megjegyeztetik: hogy ezen sör- 
i j háznál a’ szükséges, és azuj haszonbér kezdetéig 
i okvetetlenül végrehajtandó építési, ’s más javi—
I tásokra 2t)Uo forint p.pénz lészen a’ közelgető 
» tavasz kezdetén fordítandó. 
i Végtére a’ fen irttnapon, és helyen még 
i 947 ‘,73/ 22nn láncz külső magvaszakadásbeli,leg

nagyobb részben Ó-Becse mezővárosától nem 
távol fekvő földek fognak bérbe adatni; a’ mel- 
lyekre nézve, valamint a’ sörházat illetőleg is i- 

- rásbeli ajánlatok az árverési határ napot meg- 
■ előző estéig elfogadtatnak azonban az illy aján

latoknál megkivántatik: hogy a’bánatpénz az a- 
: Ijánlathoz mellékelve légyen, és az ajánlkozó e- 
, I zen ajánlatban magát az illető szerződési folté— 
; 1 telek megtartására föltétlenül lekösse. 3—3

Sörház bérbe adása.
A’ zombori királyi kincstári igazgatóság ré

széről köz hírül adatik, hogy a’ bács megyébei 
kebelezett „Ó-B e cs e mezővárosában“ létezi 
Sörfőzőház a’hozzá kapcsolt pálinkafőző házzá 
együtt a’ folyó 1848ik évi november hónak 1st 
napjától kezdve hat évekre ismét bérbe adand< 
leszen; és annak eszközlésére nézve a’ folyó év 
május hónak 8ik napján reggeli 9 órakor, az ó- 
becsei királyi kincstári tiszttartói hivatal író te
remében nyilványos árverés fog tartatni.

Melly árverésre a’vállalkozók 3()0 pítbána 
pénzzel, és az ismeretlenek adósság mentes va
gyonukról tanusitó hiteles oklevéllel azon észre
vétel mellett meghivatnak: hogy a’ haszonbérle 
föltételei mind a’ fenn érintett igazgatóságnál 
mind az ó-becsei tisztartói hivalalnál eleve ,éi
- i x ------------ í r j .  1 , « « , ' , , v . ;  7
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Miért nem monda inkább úgy a ’ tant, mint az szerzöjé-
FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Népnevelési ügy. Mi

niszteri rendcletek. Néplap Megyei küldöttségek Erdélybe Felsőbb 
rendeletek. V i d é k i  mo z g a l ma k :  Fejér és Esztergám megyék
ben. Figyelmeztetés Galliczia és Dalmatia ügyében.)

Kül föld.  (Német és Francziaország.)

É r t e s i t ő.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
P e s t ,  május lOkén.

Nevelés az ember második teremtetése. Nevelés nél
kül az ember alig több az állatnál .—  E m berré  csak neve
lés által leszünk; de viszont a ’ nevelés emberiségünkből is ki-  
vetkőztethet.— A’ nevelés tehát csak alkalmazásában valami. 
Maga a’ szó még jelentéktelen hang, érdemét az alkalmazás 
adja meg.

Nevelés által akármivé ugyan— mint tán akarnók —  
nem,—  de igen ollyá tehetjük az embert, hogy rendelte té
sével ellenkező utat kövessen.

Nevelés fejti ki a ’ szunyadó erőket; nevelés tűzhet i— 
rányt lelkünk elé; de a’ nevelés mégis kötheti a ’ lelket ú g y ,  
hogy az ember gyámkodás nélkül lépni se merjen: mit untig 
igazol a ’ papi nevelés, főkép a ’ braminok országában!

Az első teremtés istené, de emberé az id o m itá s , mi 
méltán második teremtésnek nevezhető.

Illy erő birtoka iránt egy nemzet sem lehet közönyös.
A’ hatalom főbiztositéka a ’ nevelés. A’ melly hatalom 

egészen kezébe kerité a ’ nevelést,— az hoszszu időre bizto
sította magát. Az uralkodás czéljaihoz alkalmazott nevelés 
által olly támaszt nyert, minőt az ágyuk nem adhatnak soha.

A’ népek, ha nem akarják, hogy kivülök fekvő hatalom 
üljön nyakukon,— legyenek féltékenyek a ’ nevelés iránt.

E ’ kincs depositariusává csak tiszta kezek lehelnek.
Teheti a ’nemzet azt kormánya kezeibe,olly kormányéba, 

melly a ’ nemzet többségéből emelkedve ki a ’ bizalom alap
ján  bírja hatalmát: de illy esetben is szakadatlan figyelem- 
mel kisérendő a’ nevelés, nehogy a’ kormánynak akár téve
dése, akár hanyagsága miatt ezáltal eljátszassék az egész 
jö v ő .—

A’ nevelési hibákat helyre ütni évek ,  néha félszázad 
munkájába kerül.

Ezeket űgyelembe ajánljuk, mielőtt a’ következő ezik- 
ket olvasnátok.—

Egyébiránt a ’ nevelést egyik barátunk nemsokára tü
zetesen fogja tárgyalni e ’ lapok hasábain.

„ A z  e s e m é n y e k  á t l é p i k  a z  e g y e d e k e t . “  
Ez volt legjelesebb szónokunk kedvencz mondata az o rszág -  
gyűlésen.

És ez állítás igazságát a ’ legulabb idő m egm uta tá ,  ’s 
még inkább m egfogja  mutatni a ’jövő. —

A’ nagy idők nem tűrnek kis embereket szereplőkül: és 
legkevesbbé tűrik meg azon tanok embereit ,kik üdvöt keres
nek olly tanokban, mellyek a ’ haladás kerekeit megkötik. —

Minden olly tan, mi a ’ népfelséggel öszszeütközik, mit 
az ész mesterkélve disputái magáévá, —  rom ba dőlend a’ 
szellem reform mozgalmaiban.

A’ februári napok óta sokat másként látnak az emberek, 
mint láttak az előtt. És ki merné tagadni,  hogy a ’ szabadság 
megtiszlitja a ’ fogalmakat?

Tudóssá ugyan nehány nap nem teheti az embereket:de 
igen is megnyithatja szemeiket, midőn aztán, mi a ’ fenértett 
falak közölt igazságnak látszott, az élet verőfényénél csalkép- 
ül tünend föl a’ szemlélő előtt. —

E ’ gondolatok tolakodtak elénk önkénytelenül,midőna’ 
mondandókról hirt vevénk.

Az egyetemitanulók petitióval járultak a ’közoktatás mi
niszteréhez kérendők őt, hogy némellymegpenészedett taná
rokat mozdítson el,’s helyettük nevezzen ki ollyakat, kiket az 
ifjúság hallgatni akar,ki embere tudományának a ’ kor ér te l
m éb en .—

Miniszter ur válaszul adá: miszerint nem érez magában 
hatalmat elmozdíthatni egy s t á t u s t a n á r t .

M i é r t ?
Mert a ’ következő miniszter ugyanezt tehetné az ő ál

tala kinevezendőkkel.
Ám! tehát lehetnek emberek, hívők, hogy cselekvénye- 

ik utódaikra kötelező szabályul szolgálandanak ?
Nevetséges té v h i t !
Tan emberéhez igy felelni! — Vagy tán kézzelfogható- 

lag akart capitálni miniszter ur ?

tői hirdettetett,  hogy t. i. a’ státustanár azért nem mozdítható 
el,— m ert szerinte a ’ tudomány a ’ státus fölött áll.

E ’ tanban veszedelmes elv rejlik.
Mi a ’ státusban a ’ népfelségnél egyéb felséget nem is

merünk. A’ nép megoszthatja ugyan e ’ felségét, mint jogilag 
megosztva lenni állittatik, a ’ monarchával, de hogy e ’ felsé
gét a ’ professorokkal is megosztotta volna, arról hallgat a ’ 
hisztória. Ám álljon a ’ tudom ánya’ státus fölött, állhat, mint 
tudomány, de ennek sáfára, kezelői ( a ’ tanárok) státus fölött 
semmi esetre nem állhatnak. Ez hasonló volna azon tanhoz, 
mellyel a ’ papok az egyháznak státus iránti viszonyáról p réd i
kálnak. E ’ tannak is erélyesen ellenmond minden józan s tá— 
tusférüu. —

Vagy csak a ’ miniszter nem mozdíthatja el a ’ státusta
n á r t ?  —

Tehát az öszszes státus gyűljön öszsze? Mert persze a -  
zért bizományosa a ’ státusnak az illető miniszter,  hogy az e -  
gészre áppelláljon, mielőtt cselekednék? Ésmilly törvényben 
van kimondva, hogy a ’ mozdulatlanság tanárait  székükben e -  
reklyeül tar tsa  fon rettentő pé ldá já ra  a ’ tudománynak? A’ ha
za java csak a lárendelt fogalom,—  és némelly m egkövese
dett tan irányában ?

A’ biró is elmozdithatlan, de elmozdithatlan csak b i 
zonyos határig. Mert bűnvádi esetben törvényes elitélés után 
az is elmozdittatik hivatalából.

A’ státustanár pedig soha, m ég  akkor sem, ha a ’ rá  néz
ve legnagyobb bűnben —  a ’ tudatlanság, vagy obseurantis -  
mus bűnében nyakig úszik ?

ü g y  de, azt mondják, azért van szabad tanítás! Ha az 
elpetyhüdt tanár nem hallgattatik, lehet hallgatni m ás t ,  ki a ’ 
közönségnek tetszését birandja.

Ez némileg igazís .  De midőn a ’ thesisek igy álliitatának 
fel, m ég  akkor F rancziaországban sem emlegették ám az i n -  
g y e n  t a n í t á s t .

Most itt is másként gondolkoznak.—
Nálunk az ingyentanitás divatozik: tehát a ’ szabad taní

tás a’ jobb tanitatást követelőkre nézve g ú n y ,—  ha t. i. fi
zetni képtelenek a’ jobb tanítót.

Kifizetni akar , term észetesen  felvilágosodottabbat fog 
hallgatni az obseurussá lett státus tanárnál: de ha eszébe ju -  
tan d jo g a ,  miszerint ingyen is tanulhat, aligha vigasztalandja 
m agát a ’ szabad tanítás jótékonyságával, aligha örülend a -  
zon elmozdithatlanságnak, melly tanár  urak ré szére  olly gyö
nyörűen kigondoltatott . —

Tehát mit csinál miniszter ur, ha elmozdithatlan ta n á r 
ja  leczkéit senki nem lá togatja ? Vagy néhány embert felfo
gadnak ta lán ,  hogy valaki alugyék a ’ leczkéken? Mert igy 
megovatik az elmozdithatlansági e lv?

A’ szabad tanítás ma nem szolgálhat argumentumul 
az elmozdithatlanság mellett.

Nekünk a ’ haza javát kell tekintenünk, mi nem engedheti 
meg, hogy a’ tanítói szék tudatlan, vagy jellemtelen e g y e -  
dekkel töltessék meg. —

Ha a ’ szerinte tek veszedelmes elv hirdetőit e lnémítjá
tok: miért hirdettettek embereitek által tudatlanságot ?

Ha a ’ státus ingyen taní tásra  széket emel,míértüzettek 
abból gúnyt elmozdithatlansági elveitekkel ?

Ha valaki álarcz alatt befurakodott a ’ tanítói s z ék b ed e -  
vetvéná la rczá t megtartandó ö rö k k é?

I g e n ! inkább szenvedjen a ’ sátus, csak a ’ tanok m arad 
janak é p e n !

' „Az események átlépik az egyedeket.“
G o l u b  V i l m o s .

Miniszteri közlemény a budapesti czélifiatalság ])a?ia- 
szai tárgyában.

Miután számosabb,budapesti ezéhekfiatalsága több,a’czéh- 
ügyekre vonatkozó panaszokat és kivánatokat terjesztett elő, — 
’s óhajtva a’ fönforgó ezéhbajokat mielőbb orvosolni; miszerinte’ 
tekintetben mind a’ két részrőli érdekeknek kellő méltánylásával 
lehessen intézkednúennélfogva a’budai és pesti városi közönség
hez rendelet bocsáttatott, meghagyólag, hogy a’ rendelet vétele 
után másnap a1 czéhelőljárók egybegyüjtessenek, — ezek közül 
azokkal, kiknek czéhüatalságamár folyamodott, az illető pana
szok közöltessenek,— azok pedig, kiknek ifjúsága eddig még nem 
tőn folyamodást, oda utasittassanak, hogy illető segédeiktől e-  
zeknek netalám panaszaikat legfölebb két nap alatt vegyék át;  
mindnyájan pedig köteleztessenek, hogy, bírván már a’ fiatal
ságnak kivánatait, legfölebb 2 nap alatt ezéhgyülést tartsanak , 
ebben a’ beadott panaszok iránt, valamint azon saját kivánataik 
felől is, mik szerint ők óhajtanák a’fönforgó czéhbonyodalmakat 
kiegyenlíteni, nyilatkozatot készítsenek, ’s azt a’ városnak hala-  

i déktalanul ’s annál bizonyosabban benyújtsák, mert az elkésendő

ebeli nyilatkozatok azontúl tekintetbe nem lesznek vehetők.__
Az eképen begyülendő czélii nyilatkozatok végre a’ város által 
azonnal föl lesznek terjesztendők, miszerint mind a’ fiatalság pa
naszait, mind a1 ezéhek nyilatkozatait az időközben úgy meste
rekből, mint mestersegédekből miniszterileg kinevezendő véle
ményező bizottvány tüstént tárgyalás alá vehesse,’s a’ hozandó 
intézkedések iránt javaslatot készíthessen.— Kelt ’stb.

Belügyminiszteri értesítések.
I. K e n d e 1 e t. Azon körülmények, mellyek a ’ megyei 

köz- és városi tanácsgyülések jegyzőkönyveinek, a ’ he ly tar-  
tótanácshozi fölküldését szükségessé tevék, a ’ nemzeti felelős 
minisztérium alakításával megszűntének.

Miután a ’ hatalom és tanácskozás zárt testületek által 
és ti tokban tö b b é n e m  gyakorolta tik ,  nincs sem országlati,  
sem közigazgatási tekintet, melly szükségessé te n n é ,  hogy 
azok, kik korm ányzásra  hivatvák, jegyzőkönyvi iratok hal
mazában búvárkodjanak.

Azért a ’ megyei köz- és városi tanács-  és egyéb gyű
lések jegyzőkönyveinek hozzám leendő rendszeres fölküldé— 
se olly világos jelentés mellett szüntettetik meg, hogy az ek -  
korig  tartott gyűlések jegyzőkönyvei is, mellyeknek szokás
nál fogva még fel kellett volna küldetniük, már többé fel ne 
küldessenek.

Megszüntethetik pedig  e ’ rendszeres fölküldés annyival 
inkább, mivel, ha a ’ megyei és városi közéletben olly körül
m ények ,  vagy tárgyak merülendenek fel, mellyeket nekem 
bárm i oknál fogva tudnom kell: ez esetben azonkívül, hogy  
a ’ jegyzőkönyv kivételképeni fölkivánása elrendeltethetik,—  
szoros tiszte minden törvényhatósági elnöknek, g y o rs ,  rész 
letes, hiv tudósítást intézni hozzám m ár hivatalánál fogva, a’ 
nélkül, hogy tőlem felszólításra várakoznék.

Ez egyik értelmezése a ’ felelős kormány eszméjének.
Budapesten, a p r i l2 9 k é n  1 8 4 8 .
II. A’ sajtó szabaddá lett hazánkban is. E ’ té ren  uj moz

gás ,  uj élet lesz, sőt már v a n ; íróink eddigelé  nem ismert 
munkásságot fejlenek ki. A’ gondolatoknak és érzelmeknek 
szabad közölhetése nagy sokaságban  vonja az értelmi erőket 
az irodalom körébe. Természetes, hogy ingerre l  b ir  a’ té r ,  
melly az imént tele volt korlátolásokkal, és most a ’ verseny
nek egészen megnyílt.

A1 szabad sajtó egyik föltétele a ’ nemzet szabadságá
nak. Úgy a ’ korm ánynak, mint a’ nemzetnek nélkülözhetlen 
szolgálatokat tesz.Tanácsadója és őre  mindkettőnek. E ’ nél
kül nincs fejlődés, nincs haladás, nincs javítás, nincs szabad
ság ,  tudniillik ollyan, melly a ’ népé  is, és nemcsak köveseké.

A’ sajtó valóságos hatalom, valóságos fegyver. É r te l
mes, becsületes,lelkiismeretes em ber kezében áldáshozó mint 
a ’ nap ; oktalan, álnok éskönyelmü em b erk ezéb en  átok mint 
a ’lüz. Ezért szükséges volt azt körülírni törvényekkel,mellyek 
a ’ jo g o t  épségben  hagyván, alkalmazásának bizonyos határ t 
tűznek ki.

Meggyőződésem : hogy bá r  az 1 8 4 8 .  XVIII. t .czikket 
sokan igen szigorúnak tartják, nincs hiedelem, mellyet elő
adni nem lehetne a ’nélkül, hogy azon törvényezikk ellen vét
ség  fogna  elkövettetni. ’S e ’ meggyőződésem él függetlenül 
attól, hogy e ’ vétségek fölött esküttbiróság Ítél, melly a’köz-  
vélemény képviselője lévén, igazságtalanul Ítélhet mindenütt , 
csak itt nem.

És épen e’ meggyőződésemnél fogva különösen szüksé
gesnek tartom, hogy az I8 4 8 k i  sajtótörvény rendeletéi po n 
tosan megtartassanak. Mindenesetre nagy ok m elle t te ,  hogy 
a ’ körülményekhez alkalmazva igazságos, hogy rajta a ’ vá l
toztatásokat az országgyűlésen évenként m eg leh e tn i ;  de a’ 
törvény megtartásának egyedüli okát én abban keresem:hogy 
törvény. Kell lenni hatalomnak az állodalomban, melly min
den fölött van, és ez a’ törvény. Ezt ne lehessen büntetlenül 
megszegni senkinek és soha.

Ezen elvek nyomán adom ki je len  u tas ításom at,  m ely- 
lyet ön felelet te rhe  alatt veend eszközlésbe, pontró l,  pontra ,  
úgy a ’ mint következik.

Az igazságügyminiszter kiadván a ’ rendele te t  az eskü tt-  
b iróság  megalakítására  nézve ,’s az általa szerkezendő és ki
nevezendő közvádlók tiszte lévén a ’ sajtóvétségeket ( 1 8 4 8 .  
XVIII. t.cz. 3 .4 .5 .6 .7 .8 .  § )  megtorolni, Önnek kötelességei 
közé sorozom :

A z  időszaki lapokra nézve.
l .  Öszszeirást fog készíteni azon időszaki l a p o k ró l ,  

mellyek törvényhatósága körében  m ár megjelennek, kitevén 
világosan: ki a’ tu lajdonos, a ’ k iad ó ,  a ’ szerkesz tő ;  mind 
ez hol lakik, a ’ lap ki n y o m d á j á b a n  nyomatik, politikai 
tartalmú é ,  vagy másnemű t á r g y g y a l  foglalkozó, h e -  

.tenkint hányszor és mi alakban je len  m eg , mi á ro n  adatik?
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Ezt mától számítandó 14 nap alatt elvárom.
A’ mint valamelly uj lap megjelenik,vagy nemére nézve

tartalma, avagy a’ Felelős személy változik, vagy más nyom
dában nyomatik, arró l értesíteni fog, miután minden hason o 
közbejött változásokról m agát ön értesittetni köteles.

Május í j é tó l  kezdve m inden  három  hón ap b an  uj Öszsze-
iratot tartozik nekem beküldeni.

2. Fölügyelend, hogy időszaki lap ne jelenhessek meg 
előbb, sem mint önnek az 1 8 4 8 .  XVlII.t. 4. § .  szerint nyilat
kozat adatik be , m ellyben ki legyen téve a tulajdonos, a fe
lelős kiadó, a’felelős szerkesztő neve, lakhelye, laka, a nyom
da, mellyben a ’ lap nyomatni fog, és ezt nekem azonnal beje

lentendő
3. Fölügyelend, hogy az 1 8 48 .  X \ I I I .  tcz. 3 0 .  § .2 ik  

pontja szerint, a’ f, é. april 1 lk e  előtt megjelenni szokott la
pok, attól számítandó két hónap alatt, a’ biztosítékot letegyék, 
a’ mellyek pedig april 11 dike után kezdtek volna kiadatni,azok 
a ’ biztosíték letétele előtt ki ne bocsáttathassanak.

Általában, melly lapnak biztosítékot kell le tennie , és 
nem tette le, annak megjelenése gátoltassékmeg.

4. Fölügyelend, hogy a’ melly időpontban a1 lap vagy 
füzet szélküldöztetik, annak egy példánya bejegyzett felelős 
személy aláírásával az ön által kijelelendő helyen pontosan es 
bizonyosan letétessék.

A’ törvény szelleme szerint e1 letételnek a’ lap szélkül- 
döztelése kezdetével,és nem később kell és szabad m eg tö r
ténnie. -—

Ki e’ szabály ellen vét, 2 0 0  ftig terjedő büntetéssel fog 
sujtalni,

5. Fölügyelend, hogy ha a ’ biztosíték készpénzben té 
tetik le,az 5^veljövedelmezzen,biztos helyre adatván ki.Tör
vény szerint e’ pénzre nézve a ’ hatóság és ön tartozik jó tá l
lással. —

6. Fölügyelend, hogy a ’ bírói elmarasztalás folytában 
a ’ pénzbírság a ’ biztosítékból vonatik le, a ’ végrehajtástól 
számítandó 10 nap alatt a ’ biztosítéki öszszeg kipótoltassék, 
különben a’ lapot le fogja tiltani.

7. Fölügyelend, hogy ha bírói elmarasztalás folytában 
a ’ lap felelős személye fogságot szenvedne, bezárása után 3 
nap alatt más felelős személy jelentessék be, kinek neve alatt 
a’ lap megjelenend, —  addig a ’ lapért,  utolsó esetben, ha más 
felelős személy nem helyettesittetnék, a’ nyomdatulajdonos 
fogván felelni.

8. Ki időszaki lapot ad ki a ’ kellő nyilatkozat bead á 
sa nélkül;

Ki időszaki —  akár részben, akár egészen politicai la
pot ád ki a ’ törvényes biztosíték letétele n é lk ü l ;

Ki az eddigi illető lapok közül april 11 kétől számítan
dó két hó múlva, a ’ napra, a ’ biztosítékot le nem tesz i;

Ki a ’ bírói elmarasztalás folytában megcsonkított bizto
sítéki összeg kiegészítése nélkül adja ki l a p já t ;

Ki az 1 8 4 8 : XVIII. 3 0 .  § .  1 szakaszában körülirt nyi
latkozatbeli közbejött változásokat azonnal be nem jelenti:

A’ 3 1 .  § .szer in tegy  évi fogságig és 5 0 0  ftig terjedhető 
büntetéssel sujtathatván; ennek eszközlésére ön a ’ közvádlót 
tiszte szerint fölhívni köteles,  m in d en e’ részbeli elmulasz
tásáért felelőssé tétetvén.

Ä  nyomdákra és könyvárusokra nézve.
A’ fejlés és forrás korszaka soha nem já r  kitörések,túl

zások, sőt merények nélkül, úgy az életben, mint a ’ sajtóban.
A’ társaság elemei midőn magoktól,  belülről bom lado- 

zásnakvagy átalakulásnak indultak, a’ föloszlás a ’ sajtó által 
tulabbhajtathatik,semmint az akár a ’személy-és vagyon b á to r -  
sággal, akár a ’ jog  és nemzetiség eszméjével megfér. Min
denkinek joga , sőt kötelessége a ’ közélet és tudomány fejlő
désén munkálni, javaslatot tenni, tervet készíteni, fölhívást in
tézni polgártársaihoz, de mindezt saját felelősségének terhe 
alatt. Ki a ’ közvélemény és a ’ biró elől úgy rejtezik, hogy föl 
nem találtathatik, annál vagy a ’ jóakarat, vagy a ’ bá torság  hi
ányzik; amaz nem hazafi, ez nem férüu.Kivált viszonyai közt 
hazánknak lehetetlen olly nyomtatványoknak tért engedni,  
mellyeknek szerzői nevöket elhallgatván ( a ’ mi magában  nem 
tilos) mégkiadójok vagy a ’ nyomdatulajdonos sem tudatnék. 
Az eképen titokból használtsajtó a’nemtelen orrfegyverhez lé
vén hasonló, meg nem engedtethetik.

Ezeknek folytában: a’ törvény rendeleteiszerint a ’nyom- 
dák fölötti szigorú őrködés szükséges lévén, az uj nyomdákra 
és kőnyomdákra nézve meg fogja ön kívánni:

1. hogy a ’ ki nyomdát vagy kőnyomdát akar fölállítani, 
tartozik az 1 8 4 0 —ik XVI.tcz. 1. és 2ik fejezetében foglalt ren 
deleteknek elegettenni.

2. Tartozik Budapesten 4 0 0 0 , egyéb h e ly ek e n 2 0 0 0  pftot 
biztosítékul letenni, melly önnek’s a’hatóságnakjótállása mel
lett vei kamatozand a ’ letevő részére.

3 .  Tartozik egyszersmind önnek a’ fölállításról je len— 
tés ttenni; miről nekem azonnal értesit tetnem kell.

Általában véve, minden n y o m d a-é s  illetőleg kőnyom- 
datulajdonos tartozik teljesíteni ’s Ön felelet terhe alatt ta r to 
zik velők teljesittetni a ’ következőket:

4. Kell, hogy minden nyomdabirtokos bejelentse lak á t ,  
sajtóinak számát és helyét,és azt is, melly betüfajból avagy más 
ékítményekből súly szerint mennyit bir, és ezt minden netaláni 
uj beszerzéskor előbb,semmint használta volna.Egyszersmind 
ezeknek lenyomásait is beadja.

A’ be tű -  és nyomdai más jegyöntők műhelyei e llenőr
ség alatt tartandók, hiteles jegyzéket tartozván arról ta r tani ,  
miből, mi mennyiséget, kinek ésmikor adnak e l?

5. Kell,hogy ön által lepecsételt zsinórral átvont jeg y 
zőkönyv tartassák minden nyomdában, mellybe mindenféle 
nyomtatványok elkészültének ideje, alaka, czime, vagy ismer
tető tartalma, továbbá a ’ kötetek, példányok, ivek száma b e 
jegyeztessék.

Fölügyelend, hogy e ’ könyv rendesen, pontosan vezet
tessék, mi ha nem történnék, a’ 3 8 .  és 4 l . § § .  rendeletéi
nek hasonlatosságánál fogva, megbüntetését eszközlendi.

6. Melly nyomda, vagy melly egyes sajtó nincs beje
lentve, avagy nem ott van, a ’ hol a ’ bejelentés mondja lenni, 
ön által tüstint elkoboztatván, tulajdonosának megbüntetése 
végett a’ közvádlónáljelentést teend.

7. Évnegyedenkint sorozatos jelentést teend nekem ön 
azon nyomtatványokról és ábrázolatokról,  mellyeket a ’ 4 0 .  
§ .  értelmébenálveend, de a ’ mellyek a ’ hatóságéi m aradván ,  
o ltmegtartandók lesznek.

A’ nap ih ird e tv én y , a’ h e l y b e l i  hatóság elnökénél, 
megjelenésekor tüstint leteendő; röpiratok éskönyvek a ’m e g -  
jelenés után legfölebb hét nap alatt.

A’ museum bekötött példányát a ’ közoktatási miniszter
nek fogja megküldeni. Ott, hol a ’ törvény és helybeli hatóság 
elnöke nem egy, a r ra ,  hogy a ’ helybeli hatóság elnöke végez
ze a ’ maga illető tisztét, amaz ügyelend föl,nekemfelelősség- 
gel a ’ törvényhatósági elnök tartozván.

8. Minden nyomda, mellynek tulajdonosa az 1840.-XVI. 
t.czikk 1. és 2ik fejezetének eleget nem tesz, vagy a’ biztosi- 
lékotle nem teszi, vagy kellő nyilatkozatot önnek nem ad o tt ,  
rövid utón be fog záratni.

9. Fölügyelend,hogy könyvárusboltot más ne nyithas
son, mint az, ki a ’ kereskedőkre nézve fönálló törvényes sza
bályoknak elegetteend.

A’ kik ezeknek eleget nem tehetnek, azoknak boltjuk zá
rassák be.

10. Fölügyelend, hogy minden nyomdatulajdonos, ki 
a ’ nyomtatványon nevét és lakát ki nem teszi, vagy álnevetés 
ál lakot tesz ki, a ’ 4 1, §. szerint megbüntettessék.

Mint szinte minden, ki hlyen munkát árul. Az illyen pél
dányok rövid utón tüstint elkoboztassanak, a ’ 4 4 .  §. értel
mében. —

11. Az úgynevezett házaló vagy zugkönyvárusok egye
nesen rendőri bánásmód alá tartozván,intézkedni fog ön,hogy 
erre  engedelmet csak alkalmas em ber kapjon, ’s a ’ kinek e n -  
gedelme nincs, az árulástól eltiltassék, és il letőleg megfenyit- 
tessék. —

Egyébirántaz engedelmet becsületes magaviseletü em
bertől meg nem kell tagadni, kiről t. i. föltehető, hogy akár 
a ’ társasági rendnek, akár az erkölcsöknek veszélyes nyom
tatványok és képek titkos árulására  föl nem használtaíik.

Ezek szerinlfog ön eljárni az 1 8 4 8 .  XVIII. t.czikk v é g 
rehajtása körül. Az életnek szabad fejlődés kell, —  a ’ tö rv é 
nyek tiszteletet és engedélmességet igényelnek. Mi, a ’ tö r
vények végrehajtói,tartozunk rendeletéihez szigorúan ragasz
kodni és azokat másokkal is megtartatni. Szolgái vagyunk és 
nem urai. Reméllem nemzetünkjózan szellemétől, az élet és 
a ’ sajtó szabad munkássága önkényt fog alkalmazkodni a ’tö r -  
vényekhez; ott, hol ez nem történnék, élni fog ön azon joggal 
és hatalommal, mellyel, felelősség alatt, a ’ törvények 
által fölruháztaltunk. Budapest, april 2 8 á n  1 8 4 8 .

Belügyminiszter S z e m e r e  Bertalan.

P e s t ,  május lö k é n .
Örvendj nép. —  Lesz néplap.
Örvendj, hogy a ’ semmit rólunk nélkülünknek hajdani 

hősei ezen elvüket nem tagadják m e g á k k o r  sem, midőn ő k  
a ’ t é n y e z ő k .

Hisz mostillyesnek, ekkorának is kell ö rü ln i .—
Örvendj mert megvan már a ’ ,,1 e s z“
A ’ jövőkor nem fogja majd igy Írni az első nemzeti kor

mány telteit, hogy, m o n d á :  l e g y e n  v i l á g o s s á g ,  é s  
l ó n  v i l á g o s s á g .  —

S o h asem  láttam frescot festeni ollyan házban, melly- 
nek még teteje nincs, ’s hol minden pillanatban félhető az eső, 
melly a’szobába becsurog,de a ’ ház falait is szétmossa, és a ’ 
frescot megsemmisíti .—  így tesz kormányunk,etabliroz egy 
házat, melly kívülről védve nincs, mellynek teteje nincs.

A’ ki észre veszi, hogy háza düledezni kezd,és kapcsok
kal nem kötözi öszsze falait, mi egyéb lesz sorsa,  mint hogy 
háza lesz maholnap temetője. —

Előbb tetőt védelemül, még villámhárítót is biztosíték
ul, aztán kapcsokat erősítésül,  V égre jöhet a ’ fresco festés.

A’ teendők legelsőbbike és legszükségesbbike volt az

1 most, és lesz: a’n é p  f e l v i l á g o s i t á  s.— Második a ’ hon
védelem. —  Aztán kapcsok, coordinatio és a’ t. Mert :

Ha van, népfelvi!ágositás,könnyülesza’ honvédelem.Ha 
van ju honvédelem, lesznek erős kapcsok a ’ részek közt ’s ha 
ez is meg van, könnyű a’ coordinatió. —

Első szükség pedig a’ f e l v i l á g o s í t á s .
Mert látjuk, hogy a ’ félig felköltött nép szunyáta álla

potában félrebeszól, jobbra balra vagdalódzik, a ’ körülötte 
levő személy és vagyonbátorságot sérti, ’s m agát megvérzi.  
Minta’hoszszan alvó, ha fölriasztatik, nem tudja,hogy hol van; 
úgy a’ nép is helyzetében ismeretlen, érdekét nem érti, nem 
tudjamit szabad, mit nem, botrányokat visz véghez,megtámad 
személyt és vagyont, pusztít, ront, mert igy érti a’ szabadsá
go t;  kebelébe ereszt bujtogatókat, m ert nem tudja, hogy e -  
zek szent ügyének tudatlan, vagy gonoszlelkü ellenségei.

És a ’ kormány, mellynek a ’ népben olly erős oszlopá
nak kellene lenni, hogy minden gondolható veszélyben bizton 

! r e á  támaszkodhassék, csak gyenge pillanatokat vet reá.
M erthabaj van, ha a ’ horvátországi bán törvénytelen- 

j  sége t követ el, ha katonaságunk még mindig idegen földön 
tartóztatik viszsza: a ’ minisztérium fölfelé tekintés onnan vár 

j mindent; i g n  o r  á l j  a a ’ n é p e t ,  felejti, hogy a ’ mentő, a ’ 
védő e r ő  többé nem amott fent,hanem itt alant vagyon.

Mit tehet a ’ n á d o r ?  —  mi t  a ’ k i r á l y !  Financzia- 
lis szükségeiben segitni fogja a ’miniszteriumot talán a ’ finan- 
czialiter bukásnak indult ausztriai kormány közbenjárásával? 

j  Vagy külföldi katonai erőt adand,midőna’miénkre is szüksége 
van? —  De ha a ’ néppel kormányunk egy volna, mint lélek 
a ’ testtel, egypár sor rendelvény, teremthetne milliókat pénz
ben, katonában, rendben.— Teremthetne mindent.

De midőn a ’ nép a ’ minisztériumot jó formán nevéről 
sem ismeri, annak szándokát, hogy a ’ népnek javaira műkö
dik, nem hogy nem tudja, sőt sok helyen ellenséget lát benne, 
például hogy katonáknak teszi őket, mitől a ’ nép irtózik. És 
hogy a’ népnek a ’ minisztériumhoz kell ragaszkodnia, át nem 
látja; hogy igazságért többé nem Bécsbe, hanem Pestre a’ 
minisztériumhoz kell jönnie, senki neki m eg  nem magya
rázza. —

Midőn a ’ nép m aga jóvoltának engedtetik, és ezen talpig 
■ becsületes egyszerű lelkületeket, kiknek egy jó szó is gyakran I  elég, bújtogatók által törvénytelenségre csábittatni, és fel

világosítás hiánya m ia t ta ’ dolgoknak roszul, vagy épennem  
tudatában hagyatni enged te t ik ; igen természetes: hogy a ’ 
kormány a’ helyett, hogy támaszt találna b en n e ,  sok helyen 
nyílt ellenséget talál; ’s legtöbb részről közömbös nézőket.

Ki tagadja  tehát, hogy itt e 1 s ő fő szükség: a’ n é p l a p  
országos szempontból, egyszerűen, híven, a ’ néphez mérve.

Kell, hogy o r s z á g o s  legyen, és e g y .
Mert nemzeti közszükséget nem lehet provinciális é r -  

| deknek tekinteni, vagy negylelküségre bizni, vagy halasztani, 
i Kell, hogy e g y s z e r ű  legyen, mint lelkülete annak, kihez 

intéztetik. Kell a ’ népet tudósitni országos érdekekről, taníta
ni teendőire ,m egism ertetn i véle legelsőbb is saját helyzetét’

Magyarázók legyenek a ’ n é p - j e g y  z ő k, papok, káp- 
j lánok, dologtalan szerzetesek. —  Vagy tán csak nem áll a ’ 

clerus a’ minisztérium fölött, vagy azon kívül. T e h á t  c s a k  
! s z i g o r ú  p a r a n c s . —

És ha kellene 2 0  ezer néptanító; zavarba jöhetnénk 
talán ,hogy annyi nem találkozik? ? —  I g e n i s  n e m .

Én tudnék 2 0  ezeret öszsze olvasniMagyarországon.
Tehát országos n é p l a p !
Mert az egész országot kell fölvilágosítani egyszerre,és 

egyszeriben.

K ü l d ö t t s é g  a z  e r d é l y i e k h e z .  K om árom m e- 
gye Már Lajos polgártársunknakielkes indítványára május 
Íjén voltközgyülósén elhatároztaErdélybe két követet küldeni 
napi díjjal, kik az unió iránti sympathiának magyar honunk
ból élő, lelkesítő hírnökei legyenek.

Ezen igen korszerű és szükséges példát követni hazafias 
kötelességének méltán tarthatja minden magyar megye. Ko
máromi követek: Már Lajos és Beöthy László f. hó 15kón 
iudulnak fővárosunkból Kolosvárra,onnét az erdélyi megyék
be szándékoznak szétmenni m ég  országgyűlés előtt. Fölszó- 
littatnak a ’ többi megyék követei e r re  a ’ napra  Pestre j ö n n i , 
hogy a ’ parányinak látszó, de üdvöst teremthető útra együtt 
indulhassanak.

Méltó elismerést érdemel Halassy urnák K om árom m e- 
gye most választott első alispánjának e ’ tekintetbeni erélyes 
közremunkálása.

A’ tegnapi pesti hírlapban közlött pénzügyi miniszteri 
hivatalos értesítések IV. pontja alatt K ö s s  u t h L a j o s b e t e g 
sége súlyosbodása következtében kénytelen falura vonulását 
jelenti , ’s kéri a ’ hivatalérti instánsok processióját,hogy men
jenek D u s e khez. Ez a ’ Dusek m a g a s é  hitte vo lna ,  hogy 
még olly fontos persona válik belőle.

Ó felsége a’ horvát bánnak meghagyni móltóztatott : 
hogy a’ magyar korona alatti tartományok egységét a ’ tö r 
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vény értelmében fentartani akarván, ő bánsága  a ’ magyar 
nádor ’s minisztérium felsőbbségét ismerje el. A’ báni nyi
latkozatot ezen királyi rendelet után várjuk.

ó  felsége a’ magyar hadi parancsnokokat ulasitlutni 
méltóztatott,  hogy a’ magyar minisztériumtól v eg y ék ’s kér
jék hivatalos eljárásaik iránti ulasittatásukat. A’ bécsi had
ügyminiszter pedig minden rendeletekre n ézve ,  mellyek az 
Öszszes hadseregre vonatkoznak, vagy mellyek a ’ magyar 
sergeknek külföldöm alkalmazását tárgyazzák , tegye magát 
érintkezésbe elölegesen a ’ magyar minisztériummal; viszont 
a’ magyar a’ hadügyminisztérium is értekezzék azon rende
letéi iránt a ’ bécsivel, mellyek a ’ monarchia öszszes h adser -  
gé re  nézve fenálló intézkedéseket érintenék. Ezen utasítások 
a ’ határőrvidékekre is alkalmazandók, épségben tartván a’ 
bánt illető tulajdonosi illetőségeket.

ó  felsége május 7én M é s z á r o s  Lázár ezredessel tu
datván hadügyminiszterré lett k ineveztetését, őt miniszteri 
á llom ása  elfoglalására szólítja.

V i d é k i  m o z g a t  ni  a  k
F e j é r v á r m e g y é n e k ,  ezen több évek óta cz irá-  

kijas önkény, adminisztrátori szeszély, ’s püspöki korteskedé- 
si szenvedély által korbácsolt törvényhatóságnak f. e. május 
l s ő  napja, a z a l k o t v á n y o s  s z e n t  s z a b a d s á g  t a 
v a s z á n a k  kezdete volt. Ezen örökké emlékezetes napon 
jelent meg egy — a’ közgyűlésből kiküldött küldöttség szi
ves meghívására szeretve tisztelt közbizalmi! főispánunk id: 
P á z m á n  d y Dienes Fejérraegye közönsége előtt, ki is az 
esküt letévén, velős beszéddel főispám székét minden 
haszontalan czifraság nélkül elfoglalta,hol Z 1 i n  s z k y  Ist
ván lső  alispán által a’ tisztikar részéről a ’ közönség dörgő 
éljenei közt forró szavakkal üdvözöltetelt. Megyei terem ünk- 
ben olly lelkesedés, mintuj főispánunk megjelenésekor,  mig 
alig mutatkozott,bizonyság ez, milly jól választott főispántszá- 
munkra lelkes belügyminiszterünk.

Ezek után országgyűlési követeink jelentése olvastatott, 
’s a’ nevezetes törvények kihirdettettek.

M a d a r á s z  Józsefinditványbahozá, miszerint m egké
rendő volna miniszterelnök, hogy a ’ municipiumoknak bár 
milly alakban lehető fentarthatása végett tervet adjon a ’ jövő 
országgyűlés elé.—  Továbbá oda irányozza a ’ minisztérium 
működését,  hogy Olaszország, és a ’ szabaddá leendő szom
széd Lengyelország — • köztársasággá váljanak. — • Miután 
azonban jelen felelős minisztériumunkban bizalmunk tökéle
tes, őt az elsőre nézve utasítani ez okból fölöslegesnek, de 
egyszersmind körünkön kívülinek is látjuk. A’ mi pedig a’ kül— 
ügyeket illeti, e rre  nézve magunkat d ic tá torságra  feljogosítot
taknak nem ismerjük, különben is nevetséges lenne, ha mi 
alkotványos királlyal biró nemzet, másoknak köztársasági 
formát ajánlanánk, vagy ped ig  a ’ franczia és helvét köztár
saság  elé védbáslyául(mint szónok magát kifejezé)olasz köz
társaságot áll itnánk,’s illykép köztársaságtól magunkat h o -  
meopatice köztársaság által v éd n ö k .—  Mi szivünk mélyéből 
csak azt kívánjuk, hogy az olasz és lengyel nemzet szabad és 
boldog  legyen,milly kormányzási alakban reméllik ők szabad
ságukat és boldogságukat biztosítva, az az ő gondjuk; —  azt 
megválasztani nemzeti jogaikhoz tartozik.

M a d a r á s z  József ezen indítványának eltemetése után, 
egy az 1 8 4 8 :  5. tcz. rendelete folytán megyénknek öt k erü 
letre leendő felosztásátmagában foglaló tervet ajánla a’ köz
gyűlés ügyeimébe.—  A’ terv elfogadtatott. Megyénk választó 
kerületeinek fő helyei e’ következők: Bodaik —  Csákvár —  
Alcsuth— Rácz-Almás, és Sárkeresztur. Minden kerülethez 
2 9  ezer ’s néhány száz lélek fog tartozni.

Meg lévén a ’ kerületi fölosztás állapítva, és a ’választók 
öszszeirásáraválasztandó küldöttség tagjai iránti intézkedés 
másnapra lévén halasztva;—  a ’ 16  tcz. értelmében a ’ megyei 
hatóságot gyakorlandó bizottvány tagjai választattak meg.

Ezek folytán egy kellemetlen je lenet hömpölyge a ’ köz
gyűlés e l é : Gr. Z i c h y  Ödön volt adminisztrátor magát a ’ 
bizottvány tagjai közé kérte soroztatni, mire M a d a r  á s z Jó
zsef őt a ’ legkeményebb kifejezésekkel megtámadván, a ’ zsú
folt te rem  tapsriadásai között csudálkozásátjelenté ki,misze
rint azon ember,ki magát az alkotványos szabadság lemészár
lására  a ’ megbukott kormány által mint bérgyilkos eszközül 
használni engedte ,  ’s e ’ megye házából a ’ szabadság követőit 
Cziráky főispánsága alatt kiszuronyoztatni segítette, ’s illy
kép e’teremnek em berv é rre l  leendő ásztatására segédkezeket 
nyújtott, —  most m agát feltolni nem szégyenli, azzal v égez
vén beszédet —  hogy a ’ je lenlévő nép bemocskolná magát, 
és a’ szabadság napjait,— ha a ’ volt adminisztrátort a ’ bizott-  
ványba b e fogadná .  —  A’ lárma, ingerültség, leirhatlan, 
— A’ helyre állott csend után R o s t y István vévé fel először 
a ’ szólás fonalát,Madarász tettét roszalván ’s az ex adminisz- 
trá to r tvédvén .  —  És im g ró f  uram! R o s t y Pista, —  ezen 
ember,  ki gőgös clubbotok élczeinek tá rgya ,  —  gúnyos hu
mortoknak lovagló paripája  volt, —  ezen igaz szivü,’s min
den hizelgésnélkül igazat mondó ember, ki a ’ conservat iv u -  
ralom alatt a ’ je lenleg  nyugalmazott ’s bukott notabilitások

alá való dúrvaságinakczéltáblája volt, —  ezen ember feledve 
a ’ tömérdek méltatlanságokat,  a ’ nemtelen bosszú törpe kö
réből, a ’ viszszaűzetés órájában kibontakozva első emelt vé
dő szótön mellett! Ön mellett u r a m ! ki őt pártjával egyetem
ben a ’ hatalom korszakában csak lenézni ’s megvetni tudta. 
R o s t y István telte, lovagias tett volt, legméltóbb jutalma, az 
általányos elismerés. —  Madarász Józseftől nem vártuk ezen 
megtámadást,— hogy a ’ bizoltványba nem kívánja besorozni 
Zichy Ödönt, eztszelidebben is meglehetett volna mondani, 
azonban lefegyverzett,bukott , ’s már nem ártható ellenségre 
rohanni, n e m t e l e n  b o s z s z ú r a  mutat. — Ez nem férüas 
telt — • de nem is polilicus, m ér t je ién  körülményeink közölt
egyeté rtésre  és öszszetartásra van szükség ! --------------

Másnap május 2án  a ’ választók öszszeirását eszközlen- 
d ő 5 0  tagból álló választván)', ’s a ’ törvényszéki bírák válasz
tattak meg, ’s miután egy tüzeskedő táblabiró megactiozta- 
tott, Fejérmegye ulólsó közgyűlése befe jezetett .  Azóta a ’ b i
zottvány szorgalommal működik; a ’ rendes bizoltványi ülé
sek, mindig a ’ hónapok első köznapján fognak kezdődni.—  

Érdemes a ’ közönségnek megtudni, miszerint g ró f  Z i-  
c h y  Domokos mint rozsnyói püspök azon ígéretet te t te ,  
hogy Fejérmegyében a’ népnevelés előmozdítására é l t e  
f o g y t á i g  évenként 4 0 0  pengő forintot fog a d n i ,— ’s mi 
történt, a ’ s z e g é n y  r o z s n y ó i  p ü s p ö k  Í g é r e t é t ,  
a’ dús gazdag veszprémi püspök v i s z s z a  v o n t a .  —  
De még szebb , a ’ mi ezután következik: az erélyes bizott
vány a ’ viszszavonást mint érvénytelent nem fogadta e l , ’s a ’ 
püspök urnák kijelentetni határozta, miszerint a ’ kötelezett
ségbe átolvadott ígére te t továbbra  is teljesittelni óhajt ja .—  
Ez aztán a ’ gyönyörű dolog, midőn az ájtatos püspököt kény
szeríteni kell, hogy ígére té t  ta r tsa  'meg ’s jót tegyen. — Hja, 
a ’ hoszszu éveken át űzött lélekvásárlás, megemészté a’ szent 
czélra szánt k am a t tő k é jé t !!!  r .— 1.

E s z t e r g á m b a n  apr .  3 0 á n  fényesen ünnepeltünk. 
Május l s ő  napja az uj törvények kihirdetésére rendel te tvén; 
előzőleg april 3 0 k a  hajnalán 2 5  ágyulövet és zeneriadó h á 
laadásra ébresztett mindnyájunkat, a ’ mikor egyszersmind ki- 
rályunkszületés napját megülni kivántuk.9 ó rakor  a’nagypi-  
aczra vonult a ’ nép, mellyet négyszögbe a ’ rég i  egyenruhás 
po lgárság  és a ’nemzetőrség több gyalog és lovas százada b e 
kerített,  közepeit á l lo ttaka’ tüzérek kétágyujokkal. A’ szent 
három ság  szobrával alkotott táborio ltárnál a ’képezdeiifjuság 
az énekkart’s ez alkalomra Pestről érkezett Turszki ezredének 
kara ped ig  a ’ zenét képezte ,’s körülállott a ’ megyei és városi 
hatóság és roppan t  néptömeg. Békét ésatyafiságos egye té r
tést ajánló szent szózatot és áldozatott J a r  o s Vincze e ’czél-  
r a  választott kanonok tartott.  Isteni szolgálat után a ’ nemzet-  
őrségzász ló jaa láesküdött ,ésfönhangon  harsogott  hármas él
jent a ’ király ő felségének. Este az egész város díszesen kivi— 
lágittatott,és öröm lobogók hirdették átalakulásunk fölölti szí
vélyes részvétünket.

Május l j é n a ’XVI. t.cz. 2ik § .é r te lm ében  megyénk köz
gyűlést tartott az öszszes nemesség, és minden falubirája és 
jegyzője egyetemével a ’ székházudvarán, és ebben az újabb 
törvények kihirdettettek, mellyeket a ’ köznépnek a ’ jeles n ép 
szónok B e s  z e János (kit a ’város a’ XXIII. t.cz. I l d i k  §sa 
szerint tisztujitási elnökül közszóval megválasztott) igen h e 
lyesen megm agyarázott;  ezután az V. t.czikket foganatosítot
tuk, ’s középponti és választókerületi (mellyeknek helye K e- 
belkűt és Táth leend) választványok jelöltettek ki, e lvégre  a ’ 
XVI. 2. §: c)  alatti nagy bizottvány választatott meg. Indít
vány kettő tétetett, egyikél P. T. * )  mellyel a ’ pesti a lpapság  
petitióját pártfogoltatni indítványozta; és F. S. a ’ testi bün
tetések eltörlését kérte, de ezen kérdések —  mai teendőnket 
a ’ törvény korlátozván —  tárgyalat alá nem vétettek, ’s fölöt-  
töki határozat máskorra  halasztatott .A’közgyülés legnagyobb 
békességben d. 12 ór. befejeztetett. Esztergám consequens, 
a’ békességnek helye. E g  é s z v á r m e g y é n k é n  n y u 
g a l o m  v a n ,  mindenki dolgát végzi.

Május 2kán. Az ügykezelő bizottvány népes gyűlése t a r 
tatván, legelőször is ügyhalmaz miatt néhány tisztviselőnek 
szüksége elismértetett, jelesen: két szolgabiró és e sk ü i t , 2 
jegyző, 1 alszámvevő, 1 allevéltárnok, 2 írnok, párkányijárás  
részére  orvos, 1 k á p lá r ’s két h a jd ú ;’s mindezeknek m eg v á -  
laszthatására engedelmet a’ kormányzó minisztériumtól ké
rünk. —  A’ választásra ügyelők az V. t.cz. 11. §. szerinti es
küt letették. —  Egy harmadik törvényszék elnökéül H e y a 
Imre közszóval m egválasztato tt .— Megyénk vadászatra vo 
natkozó tudósítást kívánván a ’ belügyminisztertől,innét a ’ vá
laszt úgy értettük, hogy kiki egyedül a ’ maga birtokán szaba
don vadászhat. — • A’ pénz- és igazságügyi miniszterektől is 
adóbehajtásra és sajtóvétségek b írá la tára  vonatkozó r e n d e 
letek olvastattak. Az utóbbira vonatkozólag aggodalom  m e
rült föl az a lpapság részéről, minthogy ők az esküttszéki bírói 
képességtől elüttettek, miután a’ jogegyenlőség ki van m ond-

;;í) T .  levelezőnket kérjük a ’ nevek teljes kiírására. Nincs 
már censor, kitől féltenünk kellene azokat, hogv bemocskoltat- 
n a k . -  S z e r k .

va. A’ sajtótörvény 17. §. szerint a ’ minisztérium a ’ büntető 
eljárásról szóló múlt országgyűlési javaslat elvei szerint ta r 
tozván az esküit b íróságot rendezni, az egyházi rendet aka
rat nélkül is megkelle szorítania, azért tisztelet e ’rendeletnek; 
ám a ’ multdiaeta  más téren  állott ,a’jogegyenlőség nem volt 
kimondva, most azeskültszék ítél az egyházi rend fölött,’s ók 
abban részt ne vehessenek? Ezjaz osztó igazsággal meg nem 
férőnek találtatott, ’s azért tartatott hosszas discussio, misze
rint a’ közvéleményt m egértsék  részint a ’ választandó köve
tek, részint az o rszág’s ezen a ’ nélkül is csak ideiglenes ren d e 
let a’ közjog szerint átalakíttassák.

Május 3án  a ’sajtóbünökben ítélendő állandó bíróság ek- 
kép alakíttatott egybe: Kruplanicz Sim. HyrosJ. PaczolayAnt. 
jegyző: Birtrés Endre, A’ marhahús árszabályoztato tt’s fontja 
1 9 k rra  emeltetett. Itt soha sem volt m ég  illy magas á ra  a ’ 
húsnak. —  Különben megyénkben általán a ’ nyugalom, te r 
més, egészségi állapot,  munkakezelés,iskola rend,m ind n o r
mális állapotnak örvend. r .— 1.

Figyelmeztetés Galliezia és Dalmatia ügyé
ben. Az osztrák tartományok szám ára készített alkotvány 
kihirdettetett, ennek belbecséről általányosan most nem aka
rok szólani, hanem hazánkra nézve két fontos körülmény iránt 
lehetetlen hallgatnom. A’ bevezetésben elősoroltatnak azon 
tartományok, mellyekre az kiterjesztetik, ezek között pedig 
Galliezia, Lodomeria, valamint Dalmatia is foglaltatik. Ne
künk magyaroknak ezt elnézéssel mellőznünk nem lehet, nem 
szabad. A’ hírlapokban úgy olvastam, hogy Galliezia és L o 
domeria ellentmondott olly formán, hogy ő közös osztrák- 
parlamentben nem akar megjelenni, hanem különös nemzeti 
lengyel országgyűlést követel. Azonban nekünk sem szabad 
hallgatnunk. Nem szándékom M agyarország jogá t  e’tárgyban 
akár nemzetségi, akár történeti szempontból, hanem az osz
trák kormány irányában argum ento  adhom inem  élni. Midőn 
Maria Therezia alatt a ’ nagy Lengyelország az akkori szá
zad gyalázatára  szétdaraboltatott,  az e ’ fölött kibocsálottjpro- 
clamátióban Mária Therezia  azt m ondá,hogy ő azon ta r tom á
nyokat mint magyarkir .foglalja el, e ’ fölött, midőn azokat b ir 
tokába vette,azokhoz deák és lengyel nyelven egy p roclam áti-  
ót bocsátott— nekem van egy eredeti nyomatott példányom—  
nov. I 5 é n a z  1 7 7 3 , melynek ezek szavai: „posleaquam  sp ec -  
tatis intuitu reg iae  H ungáriáé , et Bohemiae co ro n ae  nostrae, 
competentibus nobis in varias Poloniaeprovincias iuribus iu s -  
tam aequivalentemque his portionéin praevie  occupari ,  no s-  
tramque in possessionem redigi iu s s im u s--------------- o ccupa
ri tamquam vindicatum aequivalens omnium praetensionum e 
regnorum  nostrorum  Hungáriáé, etBohemiae antiquissimis iu
ribus derivatorum“ — Ezen szavakbana’jogvilágosan e lism ér-  
letik, minélfogva mi az említett osztrák kormány irányában 
olly erős jogalapon állunk, mellyet nem képes eltagadni, igy 
tehát szükséges egy hatályos óvással jogainkat irányában fö n -  
ta r tam ; mikép fogjuk e’jo g o t  a’ lengyel nemzet irányában é r 
telmezni, az más lapra  tartozik, ha a ’ csehek hallgatnak, ám 
lássák  ők. —

Dalmatiára nézve az állapot reánk még kedvezőbb:Tud- 
juk,hogy rég i  időkben mi, és Szlavónia, Croatia ,és D almatia ,  
m in t te s tvé r-o rszágok  együtt éltünk ö rö m ’s buteljes napokat, 
az utólsó később a’ velenczeiektől elfoglaltatván általok b i r a -  
tott az 1 7 9 7 b e n  köttetettlunevillei békekötésig, melly által 
Velencze és Dalmatia az ausztriai császárnak holmi német t a r -  
tománykák pótlása fejében adatott; apáink tüstint folszólam- 
lottak, ’s Ferencz királyt letett esküjére emlékeztetvén jo g a 
ikat olly v ilágosan kimutatták, hogy kibuvási ajtócska sem 
maradván, e ’ fölött szükséges lévén valami , , nesze semmi, 
fogd meg jó l“ ; melly a’ magyarokat a’ kért ka tonaadásra  jobb 
kedvüekké tegye,az 1 8 0 2 k i  országgyűlésre Dalmatiára nézve
ezen reserip tum b ocsá t ta to tt :---------quoad Dalmatiam autem
agnoscit suaMaiestas sacratissima hancad ju ra sac raeco ro n ae  
pertinuisse, cum tarnen proposita  c irca suscipiendam illius 
cum reg n o  Hungáriáé conjunctionem, quaestio grav ior  sit , 
quam ul in moderno re ru m ex te ra ru m  nexu ex ratione etiam 
status publici nunc sup e ra r i  possit, sua Majestas Sacratiss i
ma meritum isthoc uberius ex p en d e t ,  altissimamqua r e s o -  
lu tionemsuo tem pore elargietur. Acta Diáét. 1 8 0 2 .  Nro 51  
sessione 5 8  p. 2 9 0 .  —  Ezen leiratban a ’ m agyar korona 
jo g a  e lism érte t ik , ’s csak a ’ rendkívüli külügyek állapota 
miatt lón a ’ bekeblezés elhalasztva; azóta 4 6  év folyt el, 
m e l l y e k  k ö z ü l  l e g a l á b b  h a r m i n c z  b é k é b e n .  
A z o n b a n  a’ viszszákapcsolás e lm aradt annak d a c z á ra , 
hogy 1 8 2 5  évtől kezdve minden országyülésen az előleges 
sérelmek között Dalmátia bekebeleztetése sürgettetett . Fi
gyelmeztetem tehát a’miniszteriumot, hogy a ’ fenirt szellem
ben az ostrák kormánynál jogaink mellett hatályosan szólaljon 
fel m ert meg vagyok győződve, hogy a ’ legközelebb öszsze- 
jövendő országgyűlés a’miniszteriumtól megkivánandja az e ’ 
tá rgyban felküldött hivatalos levelének, és a r ra  kapott válasz
nak eredetiben leendő előterjesztését. R o s t y  Zsigmond
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K Ü L F Ö L D .
NÉMETORSZÁG. Frankfurtban april 2 9 é n  tétetett köz

zé a’ német szövetségi törvényjavaslat, mellyre a ’ státusok 
confoederatiója alapittatnék. Ezen javaslatszerinta’ szövetség 
feje, a’ c s á s z á r s á g  örökösödés utján üról ü ra  szállna , 
hogy a’ német nép közbátorsága ’s jólléte annál inkább biz- 
tosittassék.A’szövetség fejének lakhelye Maina melletti F rank
furt lenne,’s a ’ gyűlés által meghatárzandó évi civilistje len
ne udvartartásul. A’ császárt illetné minden ügyekben a ’ v ég
rehajtó hatalom;ő nevezné ki az országos hivatalnokokat,va
lamint a’ szárazföldi ’s tengeri hadaknál a’ tiszteket, nem kü
lönben a’ polgárőrségnél is a ’ főbb hadi tiszteket; egyszers
mind ő rendelkezhetik a ’ fönálló se rgek  elhelyzésében is. A’ 
császárt illeti az országgyűlésnek rendkívüli esetekbeni ösz- 
szehivása, annak elhalasztása, bezárása, vagy föloszlatása. Az 
országgyűlés határzataia’ császár általi kihirdettetés által a ’ 
szövetség minden tartományiban teljes érvényes erőre  emel
tetnek. Ó bocsátja ki a’törvények teljesedésbe vételére szük
séges rendeleteket. A’ kezdeményezési jogot,  valamint a’tö r -  
vényekbei beleegyezést megosztja az országgyüléssel.A’c sá -  
szár gyakorlandja a ’ németnépnekkülhatalmasságoknáli kép
viselését, ő nevezendi ki a’ követeket ’s consulokat, ’s ő á l
tala veszik fölhatalmaztatásukat. Ó kötend szerződéseket az 
idegen státusokkal, ’s az egyes státusok által kötöttekre föl 
ügyel. Határoz a ’ béke és háború fölött. A’ császár személye 
sérthetetlen’s nem esik felelősség alá,  ’s e’ miatt minden ren 
deletéi a ’ szövetségi minisztereknek legalább egyike által el
lenjegyeztetnek; illyen ellenjegyzés hiányában a’ rendelet é r 
vénytelen.

Ezután következnek a ’ nép alapjogai.  A’ szövetség kö
vetkező alapjogokat biztosit a’ német népnek, mellyek egy
szersmind az egyes státusoknak alkotvány normául szolgáland- 
nak 1) Népképviselet döntő befolyással a’ törvényhozás ’s a -  
dóztatásban; miniszteri felelősség a ’népképviselők irányában. 
2 )  A’ tanácskozások nyilványossága. 3 )  Szabad községi al
kotvány olly alapon, hogy minden község belügyeit függelle- 
nől kezelhesse. 4 )  A’ törvénészékek függetlensége, a ’ bírói 
hivatalok állandósága;nyilványosság és szóbel iséga’törvény- 
kezési eljárásokban, öszszekötve esküttszékkel a ’ bűnvádi, ’s 
politikai vétségek ügyeiben. 5 )  Minden rend ’s osztálynak e -  
gyenlősége a ’ községi terhek viselése ’s hivatalokrai képes

ségben. 6 )  Általányos polgárőrség . 7 )  Szabad gyülekezési 
’s egyesülési jog , föntartva a ’törvény hozatalát a ’ visszaélések 
ellen. 8 )  Korlátlan kérelmezési jog  úgy egyesek, mint testü
letek részéről. 9 )  A’ hatóságok törvényellenes eljárásai a ’ t . -  
hozás előtt vád alá kérethetnek. 1 0 )  Sajtószabadság minden 
c e n s u r a ,  c o n c e s s i  o ,vagy c a u  t i o nélkül; a’ sajtóvét- 
ségekfölött esküttszék itélend. 1 1 )A ’pecsétjogsérthetlensége. 
12 )  Biztosítása a’személvjognak önkényes bebörtönöztetések 
’s házmotoztatások ellen l i a b e a s c o r p u s  acta által 1 3 )  
Jog minden német polgárnak a ’ szövetség akármelly ta r to 
mányában,’s bármelly helyén szabadon megtelepedhetni,’s az 
ott lakókkal egyenlően birtokot szerezhetni, üzletet vezet
hetni ,  ’s örökösödhetni.  14) Szabad kiköltözhetés. 1 5 )  
Szabad használata a’ hivatásnak, ’s az arra i kiképeztetésnek 
bel és külföldön. 1 6 )  A’ lelkiismeret szabadsága. 1 7 )  A’ val
lás szabadsága, ’s a’ magán, és nyilványos vallás szabad g y a -  . 
korlata.—  A’ vallások egyenlősége polgári,  és politikai jo 
gokban. —

E ’ javaslati pontokból a ’ német szövetség ötvenes vá
laszarányának szabadelvű gondolkodása sokkal bevallottabb 
tény, sem mint Heckernek aggodalmai lehetnének: republica- 
nus nézetei elenyészése iránt.  E ’javaslat második része legvi
lágosabb fokozatául szolgál a ’köztársaságra, mert az elsővel 
öszsze nem egyeztethető.

P á r  i s , april 2 7 én .  A’ német lapok a ’ párizsi és Sei
ne departamenli választások következő eredvényél közük: 
megválasztattak parliamenti népképviselőkké: Lamartine, 
Dupont, Arago, Marrast, G arn iér-Pages, Marie, B e r a n g e r , 
Cremieux, Carnot, Bethmont, Durivier, Lasteyrim , V avin , 
Bucher, Recurt,  Cavaignac, Prupin, Corbon, Schmit, P erd i-  
guier, Paguerre ,  Lamennais, Caussidiére, Cormenin,Ledru- 
Rollin, Albert, Flocon, Louis Blanc, Bastide , Goudehaux , 
Paskal, Vettu, Danguy, David, Angers, Wolowski, Garmon, 
Degoussée, Guinard, Coquierol. Öszszesen 4 0  képviselő, kik 
közt heten a ’ munkások osztályából tisztelteiének meg a ’ 
többség bizalmával.— N evezetese’ választásoknál az is: hogy 
G ä b e t ,  az icaria bálványa, a ’ communismus csüggedetlen 
aposto la ,— tovább R a s p a i l ,  é s B l a n q u i a ’ választásnál 
megbuktak, melly eredvény Lamartin  ’s Ledru-Rollin  m ér
sékelt elvüknek, melly egyedül képes a ’ respublikát örök i-  
dőkre megállapítani, előre is diadalt jósol.

Cavaignacnak párisi képviselővé lett megválasztatása 
által algíri főparancsnoki á llomására Changarnier tábornok 
neveztetett ki. A’,Journal des D.‘ az öszszeülendő kamrát a ’ 
lehető legmérsékeltebbnekjósolja, minthogy nagyobb részt 
ugyanazok képviselendik abban Francziaországot, kik a’ múlt 
parliamentben a’ conservativ kormányt gyámoliták; és mert 
sehol sem található terroristikus,vagy communista F ranczia-  
ország. —

A’ választások nem várt eredvénye —  különösen a ’déli 
rész városiban a’ munkások osztályánál nem csak elégüle t-  
lenséget,  de valóságos ellenszegülést, ’s elkeseredést szül. 
Limogesben a ’ nyugtalanság a ’ szavazati ládák öszszetörésé- 

| ben, ’s a ’ rendőrhatóság  megtámadásában tettre tévedvén, 
I a’ kormány katonai erőt használta’ rendetlenség elnyomásá

ra. Ez által a’ nép még inkább felboszszantalván, 2 7kén  éjjel 
' olly roppant ,  és nagy mennyiségű barricadokat állított, hogy 

a ’ so rk a to n a sá g ’s nemzetőrség két ágyúival —  kétszer 2 4  
óráig alig volt képes azokat szétbontani. —  Az elestek száma 
2 2 tő re  té te t ik ; ’s az elfogottaké: 2 3 4 ;  ezek közt van Naquet,  
egykori szerkesztője a ’ Sentinelle N orm ande-nak ,  ’s most 
szerkesztője a ’Conlract Social-nak. Hasonló kitörések voltak 
a’ munkás osztályok részéről a ’ választási bukás miatt Lyon, 
Marseille, Nimes, Elbeuf, Rouen, Havre, Caen, ’s egyéb vá
rosokban ; hol a ’ rend csak vérnek ontásával állíttathatott 
helyre. —

Ezen rendzavarok, ’s támadások főleg Sobrier, ’sBlan- 
qui lapjainak tulajdoníthatók, kik a ’ legingerlőbb módon ír
nak ama tömegnek, melly szabadságának egyszerű fogalmá
val sem bír. Egyébiránt— nehogy a ’ választásoknál!' bukások 
e’ pártot elkedvetlenítsék', vagy el is enyésztessék, a ’ nevezett 
urak t i t k o s  t á r s u l a t o k  a l a p í t á s á n  d o l g o z n a k ;  
igy egy olly clubb van most k e l e t k e z ő b e n ,  —  mellynek 
tagjai csak azok, ’s ollyanok lehetnek, kik az utolsó 17 évben 
mint politikai vétkesek büntettettek, számuk 4 0 r e  megy, ’s 9 
tagból álló választványt neveztek ki olly föladattal, hogy az a ’ 
revolutió menetére fölügyeljen, ’s egyszersmind hijja föl a ’ 
kormányt, hogy e ’ missiót gyámolitsa. Ezen uj clubbnak nyílt 
czélja nem egyéb, mint ellenőrködni a ’ kormány,és a’ n é p -  
képviselők háza fölött.

Dunavizádás: Budán , május lOén 3 ' o '1 0 /; /az 0 fölött.

56ik szám.
„ R  a d i c a l  l a  p rt

czimü politikai hírlapunkra, előfizetést hirdetünk!
Megjelenend e’ lap folyó év május i 6 k á n ,  hétfőt kivéve minden nap— egy ivén.—
Előfizetési ár, félévre Budapesten házhozhordással boríték nélkül 6 fr. pp. vidékre pos

tán 8 írt pp.,— fertályévre helyben 3 frt 30 kr. pp.,— postán 4  frt. 30 kr. pp. Hogy azonban 
a’ tisztelt olvasó közönség lapunk bel becséről minél kevesebb költséggel magának tudomást 
szerezhessen,— lapunkra május lőkátó l,—julius lső  napjáig külön előfizetést nyitunk,— hely
ben 1 frt 50 krral p p , postán 2 frt 20 kr. pp.

Előfizetéseket helyben Ge i b e l  könyvárus a ’ Kristóf-téren, a’ vidéken pedig minden 
postahivatal fogad el.— Rokonszenvü elvbarátinkat közremunkálásra felhiván, - tudatjuk ezút
tal a’ közönséggel, hogy minden rendű levelezéseket ,,a ’ Radical lap s zerkes z tőségén eh ‘ ‘ 
czimezve szinte G e i b e l  polgártárs szives elfogadni.—P e s t e n ,  május 4kén 184S.

Felelős szerkesztő M é r e i  Mór., k iadó’s dolgozó tá r s R o s t iZ s ig m o n d .  3— 3

1848.

1848dik évi május Ijétől kezdve.
P e s t r ó l  B é c s i g  naponkint reg g e l i  6  ó ra k o r ,  kapcsola tban Győrrel.

,, O r s o v á r a  minden vasárnap reggel i  5  ó rak o r ,  Galacz és Konslantiná-
„  „  polylyali kapcsolatban az oláh részen, és május 7  és 2 1 dikén
„  „  Odessával.

„  ,, minden csütörtökön reggel i  5 órakor (minden 14 napokban
„  „  egyesül Galacz és Konstantinápolylyal a’ török részen .)

y y  E’ gőzősök megérkeznek Orsováról minden vasárnap reggel i  4 órakor, és 
minden csütörtökön délutáni órákban.

É R T E S Í T Ő .

Á r v e r é s i  h i r d e t v é n y .
A’ nagyméltóságum. k. udvari kincstár ke

gyes jóváhagyásából közhírré tétetik, hogy az 
1846. évi k. k. Tokaj uradalmi termésű 104 hor
dó 3 puttonyos aszszu, nemkülönben ugyanazon

évitolcsvai termésű 19 hordó puttonyos máslás 
borok 1848. év május lökén  Tarczalon a’k. k. 
tiszttartói lakban tartandó nyilványos árverés ut
ján  a’ legtöbbet Ígérőnek készpénz lefizetése 
mellett eladatni fognak. Kelt Diósgyőrött, m ar-  
tius hó 16án 1848. 3 — 3

T a n s z é k r e  p á l y á z a t - h i r d e t é s .
Ő cs. ’s apóst, kir Felsége kegyelmesen meg

hagyni méltóztatott: hogy a ’ pozsonyi főtanodá
ban a’ természeti jogtan Kolbay Mátyás által a’ 
bányajogtan további megtartása mellett, adas- 
sék elő; az álladalomtan és magyar közjogtan

székére pedig pályázat hirdettessék. Miről az il
letők azzal értesit tetnek: hogy az említett tan
székre,a’ magyar királyi tudományegyetem jo g 
kara előtt tartandó pályázás határnapja , tolyó 
észt. October 5kére tűzetett ki. Pesten mart.23án 
1848. Szoblahói Pálma E lek , egyetemi tanács 
jegyző. 3— 3

A’ gőzösök já- J É  rása a’ Tiszán.
1848ik évi május Ijétől kezdve.

S z o l n o k r ó l  S z e g e d r e ,  T i t t e l b e  és Z i m on  y b a  Pesttel kapcsolatban minden 
„  „  kedden reggel .

„  T i  t t é l i g  minden kedden és pénteken reggel i  5 ó ra k o r ,  le és fölfelé 
,, ,, Eszéken át; a’ kedden induló gőzös Szegeddel kapcsolatban áll.

E ’ gőzösök minden vasárnap és .szerdán délutáni órákban Tittelből megérkeznek.

V o n  I a l ó  It a j  ó  k  i  n d  u l á s a i .
P e s t r ő l  B é c s b e  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 

szombaton megérkeznek.
„  O r s o v á b a  minden kedden elindul, és minden szerdán megérkezik. 

P e s t e n ;  május Íjén 1 8 4 8 .
Az első cs. kir, szab. Dimagőzhajózási társaság főügynöksége. 5 — 0

Jelentés a birkatenyésztőkhez.
Alulirt, mint tiz év óta mindenkor, úgy azidén is a ’ közelgő gyapjunyirésre azon leg

jobb minőségű gyapjumosó porból — mellybül egy mázsányival három ezer darab juhot hófe- 
jérségüre moshatni— bizonyos mennyiséget készítettem eladásra, mellynek elfogyásáig min
denkinek szívesen szolgálok. —

Említett állításom hitelesítésére az én gyapjumosó porom által a ’ főméltóságuOdescal- 
chi hg szerémi uradalmában létesített eredvényeket e’ mosóporral együtt nyomtatásban közlöm.

P e s t e n ,  májusban 1848. P r e y s  József And. orvos-fűszerárus P es ten , a’ 3 korona- 
utczában 136. szám alatt. . 1— 3

„  S z e g e d r e  minden szerdán és szombaton reggel 
S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden hétfőn, csütörtökön és szombaton reggel.

„  Z i m o n y b a  minden szerdán regge l .
Z i m o n y b u l  T t t t e l b e ,  S z e g e d r e  és S z o l n o k r a  minden csütörtökön.

Minden kedden indul egy vontalógőzös Szegedről Zimonyba, és minden pénteken 
Zimonybul Szegedre.

P e s t ,  május Íjén  1 8 4 8 .  5 — 0

I tem ez idei nagyságos rectorának, bezárólag fo
i l  i r  <1 c  t  é s ,  ; íyó évi juniuslöigbenyújtani,  és hitelesen bebi-

Néhai Gotzigh Ignácz, kassai királyi főta- zonyitani kell: hogy tiszántúli származású, római 
nodai nyugalmazott tanár által szerzett,és a’m a- katholika hitü, jó erkölcsű, a’ tudományokban 
gyár kir. tudomány-egyetemi tanács adomány- dicséretes előmenetelü, szegény sorsú, és vagy 
zásához tartozó 2 40  forintos iskolai segélydij ü -  közép-vagy főtanodában járó ifjak legyenek, 
rességbe jött. Az azt elnyerni kívánóknak folya- — Kelt P e s te n , április 14kén 1848. Szoblahói 
modványaikat n, t. Szabó János urnák, az egye- P á l m a  Elek, egyetemi tanács jegyzője. 2— 3 (

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y .  —  Nyomatik

Ip a r  é s  m ű v é sz e t
Minden héten egyszer (szombaton) másfél ivén tervek és rajzok kíséretében megjelenő 

folyóirat, szerkesztik:
Glembai Károly és Birányi Ákos.

Előfizetési ára  egy évre 12 frt., félévre 6 frt, egy negyedévre 3 frt pp. házhoz-küldéssel; 
vidékre egész évre 14, félévre 7 frt pp. Előfizethetni az iparegyesület szállásán (szabadsajtó- 
uteza Ilkey ház , első emelet) és minden postahivataloknál. A la p  megindul Julias elején.

Az első számmal megjelenendő ra jz a ’ nemzeti muzeum terveit adandja, az intézet tör
ténetével; aztán következendnek különféle iparos ’s művészeti rajzokkal felváltva: Pest köz- 
és jelesb magány-épületeinek tervei ’slb. A’ terveket aczélba metszendi V i d é k i  K á r o l y  
és f i a .  —

Hazánk iparosai ’s művészei, névszerint mérnökök, építészek, szobrászok, gépészek ’s 
mindenféle műnökök! nektek ’s általatok a’ hazának van e’ lap áldozva, pártoljátok azt! 1— 3

A’ magyar nevelési-társaság folyó hó 11én d. m 5 órakor az iparegylet-teremében 
tartandó szaki gyűlésére minden t a g ,  ’s nevelési üg ybarát meghivalik. F. Lázár Mihály jegyző.

T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel uri-utcza, 4 5 3 . szám.
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vasárnap május] iákén

Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ Tá r sa 'lk '0 4 1«1 |iedlgrp'éiituk(|i;| iijiNdífeJjtk <S)Msy i YÖW> 1 < j tViß|y bay j^Wsj
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza. 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posla-fiiyatalnál. •. A? ausztriai • liirocfajoiiiixi vnev _ külföldj tartymányníta Li\  

tató péííányok iránt csupán a’ bécsi es. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben minueifrélef Infifkiífn^fölW ll'uk’'s'poátos.in1 W j\ltányó*hn kfe«lii 11 • ;'1 >F-«TJ>,vB 
___________.________________________________________________________________________________________________________ __________________________ .hu  l.il/iwi ni J 'ilóV 'iiT ',. I,|V||||

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Katonai botrány és vé
rengzés Pesten Javaslatok a’ hadiigy rendezése, 's az egyetemi 
ifjúság polgári szavazata kérdésében. A’ nyomda személyzet kivona
tai j katonai csküforrna; ’s egyéb jelentések. V i d é k i  m o z g a l 
mak :  Tolna, Győr ,  ’s Honiból.)

K ü l f ö l d .  (Francziaország.)
É r t e s i t ő.

MAGYAKOHSZÁG és EKDELY.
P e s t ,  május 11 kén.

Hazafiak! Örvény szélén állunk, sejtelmünk teljesült, a’ 
reactio hóhérpallosa tegnap éjjel vérben fürösztetett Buda vá
rának ormain.

A’ bakó szerepét Lederer várparancsnok vállalta föl, 
hogy a’ bukott bureaucratiának szolgálatot tegyen.

Az éjjel polgárvór folyt.'Békeszerető, fegyvertelen pol
gárok vére ontatotl ki orgyilkos módon. A’ metternicbpoli- 
öca egész iszonyatosságában adá jelét ördögi éleiének.

Az ifjúságnak egy könyelmü lépése, egy ártatlan tréfa, 
milegfölebb rendőri kihágásnak volna bélyegezhető, —  olly 
módon toroltatott meg, mint a’ legvadabb népnél sem volt 
eddig hallható.

Caraffa tette ehezképesterény vala.
Lederernek, azon Lederernek,ki katonai becsületére hi

vatkozva, alávaló módon hazudott; azon Lederernek, ki a’ mi- 
miniszterium ’s kir. helytartó fölött állva gyakorlá Budán ha
sai hatalmát, macskazenét vala adandó a’pesti fiatalság. Mi 
nem vagyunk barátai a’ macskazenének; fókép most, a’ sajtó- 
szabadság korában kicsinyes demonstrátionak tartjuk azt: de 
ép azért nem is látunk benne valamirómes tenden iát,—  nem 
olly bűnt, hogy csak fenyíték alá vonandónak hinnők is ren
dezőit. —

És Lederer?
E z e n  e m b e r  máig se t u d j a ,  vagy legalább 

tudni nem akarja, hogy a’ magyar nemzetnek parlamenta- 
lis kormánya, ’s független hatósága van minden fölött az 
országban.— Ezen parlamentalis kormány pedig— táblabi- 
rói semmittevésbe elsüppedve, nem mert ama bőrkészitővel 
szembenézni,’s eldönteni a’ kérdést: vájjon hazánkban a’ mi
nisztérium, vagy a’ bécsi haditanács bérencze uralkodik é?

E’ kérdés tisztába hozatalát a’ közvélemény a’ sajtó 
ulján sürgeté. Minisztereink Bécsbe sétáltak, felvilágosítást 
vagy utasítást kérni? nem tudjuk; de mindkettő tehetlensé- 
gük jele.

A’ fiatal Magyarország elvégre a’ hasábokra menő mi
niszteri üres rendeleleken kívül teltet is vágyvánlátni,nyilat
kozott azon téren, ’s ama hangon a’népszabadság gyűlölt
jei iránt, melly előtte nyitva állt,’s mellytól— mint a’ nép- 
gyülésektől— kormányi rendelet által nem tiltaltak el.

Szóval: a’ fiatalság macskazenékben szólott azon urak
hoz, kik nemzeti kormányunk által magát a’ hazát is vészbe 
sodorhafják, ha annak továbbra is tényezői maradandnak.

Igaz, hogy olt— hol a’ sajtó szabad, hasonló demon
stratio nincs rendén. Miis ezt tartjuk.De ki tehet róla, hogy 
a’ sajtónak még olly hangos, és elfogulatlan megrovásira is 
süketek, szemtelenek, ’s konokak némelly úri egyedek. Be- 
szélhet a’ sajtó, ők nem olvassák, ’s szavai legfölebb is 24 
óráig olvastatnak, ’s ekkor az uj szám tartalma más térre vi
szi a’ ügyeimet, ’s ők mentvék.

Ez jellemlelenségre mutat, vagy kiskorúságra. Jó kor
mányban, hol a’ megállhatás,és közsikernek első föltétele a’ 
népbizalom, egyiknek sincs helye.

A’ sajtó a’ minisztérium alakulása óta gyakran tévé ki
fogását Lederer alkotvány-ellenes parancsnoksága ellen. És 
szava ügyelembe nem vétetett; sőt ő magasé hajtott reá. A’ 
minisztérium pedig vállat vonított, és Bécsbe utazott.

Z i e h  y— a’ becsületes gondolatok bakó-bandájának 
hajdani elnöke még mindig státustitkár. N y é k y mé g  foly
vást főfő miniszteri hivatalnok, ’s Dus e  he k egyenesen he
lyettes ünanezminiszteri minőségben működik. —  Az orvosi 
osztály a’ valódi érdem, hivatás, ’s tudományos képzettség e- 
gyenes mellőztévelczimboraság egyedárujává hagyatik. Az 
egyetemi tanárok kitől sem hallgattatva elmozdithatlanoknak 
canonizáltatnak ’stb. ’stb.

Ezek ellen a’ sajtó tiltakozott, a’ közvélemény kikelt,
’s ők mégis élnek, és uralkodnak mint ollyanok.— Micsoda? 
— imo verő etiam in senatum veniunt.

A’üatalság tehát nyilatkozni akartLederer irányában is, 
kia’nemzet romlására vanBudán.Ez ember három éjen keresz
tül katonai vadsággal várta a’ macskazenét, várta gyalázatos 
alattomossággal, kelepczébe csalandó a’ tömeget, hogy tán 
a* szolgaságnak diadalzászlaját lobogtathassa hazánk fölött.

Mintegy száz fiatal indult Budára föl, a’ közutálat adó
ját megviendő a’ vén katonának'.

A’ fegyvertelen ifjakat nagyszámú kiváncsi nép követé. 
Akadályozás nélkül jutottak a’ haramia ablakaihoz. Egyetlen 
szó, vagy intés sem intézteiéit a’ demonstrálokhoz: hanem mi
helyt megkezdők a’ zenét, trombita harsant meg, mire az el
rejtett gránátosok szuronyosan rohanták meg az egész töme
get, más részről pedig lovasság száguldott elő tipralva, vag
dalva, kit utói érhettek az utczán levők közöl.

A’ meglepetés mozdulatlanságában többen az ifjakból 
átszurattak, majd a’ veszélytől menekedőket vévé űzőbe a’ lo
vasság, véres nyomait hagyván mindütt rablói vitézségének.

Asszonyok, gyermekek egyiránt öldököltetének, a’ma- 
gánházak szentsége nem gátolhatá a’ mészárlókat',hová fegy
verükért,vérengzőnek,kit megláttak, seb nélkül el nem eresz
tettek, cannibáli gyönyörrel vitézkedtek a’ fegyverteleneken !

A’ mészárlásban leginkább kitünteték magukat saját vé
reink— a’ magyar gránátosok. Méltó pajsásaik voltak a’vad- 
ságban a’ német, vagy cseh lovasok, —  vezéreltetve, mint 
állittatik, Lederer drágalátos íia által.

Egyedül az olaszokban volt annyi humanitás,hogy rézst 
engedtek a’ futamlókrmk, gyalázatnak tartván, fegyvertelene
ken fitogtatni vitézséget.

A’ jajveszéklők, segítségért esdők előtt a’ királyi lak 
kapui zárvamaradtak, zárva a’ minisztereké Budán !

A’ miniszteri biztosokat, kik a’ vérengzés megszünte
téséért közbeveték magukat, nyálas szájú hadnagyocskák dur
va hetykeséggel utasiták el.

íme! illyen a’ mi függetlennek hiresztelt és hitt kormá
nyunk, a’ katonasággal még csak érintkezésbe sem jöhet.

A’ sebesültek számát senki sem tudja, úgy beszélik vagy 
nyolczan halálos ágyon feküsznek.

A’Peslre menekültek látása,a’történtek hallása iszonnyal 
tölté el mindenki keblét.Fegyverre kiáltozák a’ várost, a’ ha
rangok félreverettek,az ifjúság sereglelt a’íorradalmi csarnok 
elé,onnan Budára készülendő fegyveresen, bosszút lihegve a’ 
haramia tettekért.

N y á r i  népszerű föllépte csak alig bírhatta várako
zásra a’ fiatalságot. Tüstént maga átment a’ királyi helytar
tóhoz igazságot sürgetvén a’ szörnyű sérelemért. —  A’ mi
niszteri tanács ugyanott öszsze ült, mellynek eredvénye lón 
egy lanyha piacát, mellyben türelemre intetünk, mig a’ ve
gyes bizottvány vizsgálatában eljárna, igazságot szolgáltatni 

hazának.
Azingerühség nőttön nő, sokan kárhoztatják a’ minis- 

teriumot, hogy ennyire hagyta fejlődni a dolgokat.
Miért nem vallá be, hogy a’ katonai erő rendelkezésé

től nem függ, hogy ő eddig csak játékszere volt az osztrák 
kormánynak.

Kószább állapotunk az előbbinél.
Ki áll jót, hogy holnap ágyuztatni nem fognak reánk? 

ki arról, hogy egy bécsi utasítás az olaszországi történeteket 
nem idézi hazánkban is elő?

Föl hazafiak! legyetek a’ véres napokra készen!
Élethalál-harcz vár reátok! A’ koczka már elvetletetí!—  

Mutatja az elbeszéltük esemény, mutatja az, hogy Pesten az 
utczák ez éjjel katonaság által foglaltattak el.

Gyalázatos játékot űznek velünk!

Ma Peslmegye bizollványától küldöttség ment a’ nádor
hoz, hogy a’ vérengzésért elégtétel adassék, hogy a’ katona
ság esküdjék meg ma még az alkotványra, és Lederer bün- 
tettessékmeg példásan.

A’ nádor válaszában sajnálta a’ történteket, az esküt 
holnapra határozá, hogy ma elébb előkészíttessék arra a’ ka
tonaság,—  Ledererre nézve pedig tekintetbe veendőnek a -  
jánlá agg korát,’s a’ franczia háborúkban szerzel! érdemeit.

A’ vén gyilkos iránt nincs irgalom. Félszázados eré
nyek nem moshatnák le ez egy éji bűnét. Neki lakolnia kell 
példásan! —

A’ vizsgálat—  mint halljuk —  nyilványosan íog tar
tatni. —

A’ város folyvást izgatott állapotban van.— Áz éjjel ka
tonaságnak mutatkozni az utczán nem szabad. —

P e s t ,  május I2kén.
Az éj háboritás nélkül múlt el:
Reggel falragaszok hirdetők,bogyLedererBécsbe ment, 

vagy tán igazabban, —  szoktettetett.
Ki tette ezt? Az nem vetett számat magával, nem a’haza 

sorsa iránt?— Ki tudja, nem utasításért ment é Bécsbe? hogy

Radeczkyféffe'HÖlfe^toeíÍ‘'!Mpfjef'ífit:,'^<lh'Sfi'á>,̂ atárait? —
Vigyázzatok hazáfi'ák í előu!i n
Délelőtti 9 órakor népgyülés Vó'fr ^mWibhrh t^én .  
Petőfi előadására küldöttség neveztetett BUdát^k’ ná

dorhoz ’s a’ minisztériumhoz,— azon kívánattal, hogya’vizs- 
gálat Pesten tartassák-, ’s a’ büntetés, főkép saját katonáink 
ellen példás legyen.A’bizottványba ifjainkból is vétessenek föl.
—  és az ifjúság mielőbb külön csapatban fegyvereztessék föl.
—  Az ifjak közül keltő csakugyan fölvétetett a’ bízottványba 
u. m. L a nk a Gusztáv és K o r á n y i Frigyes.

Alkalmat veszünk itt megemlíteni azon hangot, mellyet 
a’ sajtó egyrésze használt, a’ minisztérium ellen a’ tegnap
éji vérengzés következtében.—

„M á r c z i u s t i z e n ö t ö d i k  e“ , a’ sic dictum ifjú re -  
volutionalis párt közlönye, K o s s u th  kivételével minden 
minisztert simpliciter elkergetne tárczáiktól, N y á r i t  jelöl
vén ki uj minisztérium alakítására. —

A’ „ N e m z e t i “  pedig ingerültségétől elkapatva vád 
alá helyezendőnek sürgeti az öszszes minisztériumot.

Mi mindkét véleményt elhamarkodottnak, — a’ hirte
len harag kifolyásának tartjuk. —

Ezzel azonban koránsem akarjuk szavainkat bár ki által 
is úgy értetni, mintha mi felelős minisztériumunk egy hónapos 
eljárását helyeselnék, mert ez esetben ön magunkat czáfol- 
nánk meg. —

Azt sem akarjuk értetni, mintha mi a’jelen minisztérium 
személyzetével teljesen meglerménk elégedve, ’s mintha egy 
Kossuth, Nyáry, Deák,Beöthy, Pázmándy,Teleky L.,Jozipo- 
vics, Hrabovszky ’stb. —  féle minisztérium nem felelne meg 
jobban ama tárczák igényeinek, mellyekjelenben majd guny- 
tárgyul szolgálnak.—

A’ minisztérium teljes mértékben /zzmya^mellya’ phrá- 
sisokkal tömött irkafirkákon,száraz és jó hosszú rendeleteken, 
ficzamodolt kinevezéseken ’s még néhány sétakocsizáson kívül 
alig tesz egyebet.

Ez tény, ezt a’ minisztérium maga se tagadja; ’s félhi
vatalos orgánuma egy szócska védelmet sem hoz a’ sajtó vád
jai ellen. —

De épen ezért, mivel kormányzási hatalmunk illy óriási 
erőtlenségben pang, midőn a’ sajtó a’ miniszteri mulasztáso
kat érdemszerintmegrójja, kell, hogy javaslatot is tegyen a’ 
hibáknak kiigazítására.

Ma már —  e’ téren sokkalmeszszebb állunk, semhogy 
a’ főváros lelkes nyilatkozata a’ bajon gyökeresen segíthetne.

S z ü k s é g  v a n  az ö s z s z e s  n e m z e t  d e m o n -  
s t r á t i ó j á r a.

Hogy minisztereink mulasztási vád terhe alá jutottak; 
ennek oka az, mert sem magukat, sem az országot a’ bécsi 
bureaucratia hatalmától függetleníteni nem tudák, ’s így a- 
zon hibába estek, mellyről az l847ki válasziratban a’ meg
bukott kormányt méltán vádolák.

Akkor aztmondá az oppositió: az 1790: 1 Óik nem va
lóság. És az ország víszhangozá a’ vádat; dörgésére a’ rém
hatalom öszszeroskadt.

Most a’sajtó kiáltja: az 1848: 3 n e m  v a l ó s á g . —  
Dörögjön viszhangot erre a’ nagy ország; ’s mi hiszszük, 
hogy minisztereink ellen annyi méltányos panaszt nem emel
hetünk. Függetleníteni kell az országot;’s mivel ezt a’minisz- 
lerium nem birja, kell: hogy az ország tegye.

Pest május I3kán.
Marcziusí fiatalság!
Forradalom fiai!
Barátink és testvéreink!
Ne kérjetek kenyeret, hanem földet; mellyben azt meg

termesztitek. Ne kérjetek őzet, szarvast, hanem nyilat, mely- 
lyel meglövitek azt.—

Ne kérjetek tekintélyt, hanem szerezzetek.
Ne kérjetek többet, mint mit kaptatok, önálló fegy

verkezést. —
Ne kérjetek többet, hanem tegyetek.
Kaptatok homokot, meszet, követ; építsetek. —  Pira

mist, mint az egyptomiak. —
Építsetek, vagy inkább épüljetek rögtön,mint forrada

lom fiai, válaszszatok közületek vezérnek férfiút, erélyest, 
ahoz értőt, kinek imádsága legyen oliajtástok, isteni ereje 
kivinni szándéktokat, titeket erőssé, t e k i n t é l y e s s é  ten
ni, általatok tudjon és akarjon.

Ki kötelességgé tegye önmagának: fáradozni és el nem 
fáradni ügyeitekért.
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De esküdjetek, hódolni mindennek, mié’ czélra vezet. 
És legyetek ernyedetlenek.
Tegyetek, mint lehet, csak tegyetek. —  Tűzzétek ki 

czélul: 24 óra alatt nagy és eggyé lett testület.— Egy hét a- 
latt gyakorlott nemzetőrök. — Egy hónap múlva a’ hazáért, 
szabadságért, igazságért az ördöggel is szembeszálni kész 
hősök. — Tűzzétek ki czélul ezt.

Ekkor példánya lesztek cselekvésben a’ minisztérium
nak.— A’ burgeois kalapot emel nevetek hallatára.— A’ 
haza fenn hirdeti neveteket, és utódaitok megtanulnak tő
letek mivé lenni.

Ha akaratotok kar, erőtök kard, eszetek ügyesség: úgy 
elleneitek porba hullnak.

Tegyetek barátink! de nagyszerűt, ahogy lehet: tegye
tek.— Rögtöni organizatio, ernyedetlen fegyver kezelés, szi
gorú rend,— és bámulni fognak titeket.— Példánya lehettek 
azon nemzetőrségnek, mellynek anyagát megadta a’ lelkese
dés,mintáját az országgyűlés,és megönteni a’ kormány még 
eddig képtelen. —

Hogy ne volna erőtök illyest kivívni ?
H e r c u l e s  tizenkét csodát teve; Hercules félisten 

volt.— A’ forradalom 12 csodát teve. A’ forradalom maga 
a’ martius 15ike fiai „ M a r t i u s  t i z e n ö t ö d i k e “ űai fél
isteni erővel bírnak.

L e g s ü r g ő s e b b  h a d i t e e n d ő i n k .  Fölösleges 
ama veszedelmeket mutogatni, mellyek minden oldalról fe
nyegetik hazánkat. Naponként a’ legaggasztóbb tudósításokat 
vesszük egyfelől a’ szüntelen öregbedő belnyuglalanságok és 
lázongások, másfelől pedig a’ külrőli megtámadtatás fenye
gető készületeiről. Itt csak egész erélyes és rögtöni eszközök 
segíthetnek, minden hiányos rendszabály veszélyt hozó lenne.

Méltányolva tehát jelen állapotunkat, hogy honunk rög
tön védállapotbatétessék, a’ kovetkezendőket tartjuk legszük
ségesebbnek’s mindenek fölött szemügyre veendőknek t. i. :

1. Haladéktalanul eskettessék föl az alkotványra az or
szág határainbelől lévő nemzeti álló sor- és határvéd katona
ság. Egyszersmind az osztrák zászlók szedessenek be, és he
lyűkbe a’ 3szinü nemzeti zászlók és jelek osztassanak ki, ide 
értve az erdélyi sor- és a’ határvédkatonaságot is .])

2 . Állíttassanak föl ideiglenes mozgó önkénytes hadi se
regek a’ lehető legnagyobb számmal, mellyek csupán addig 
fognak állani, mig a’ honvédelmi rendszer szilárdabb alakot 
váltand.

3 .Osztassák maga a’nemzetőrség is kétrészre,mellynek 
fiatalabb fele a’ már meglevő és legközelebbről kiosztandó 
fegyverekben annyira gyakorlott légyen, hogy azon esetben, 
ha a’hazát nagyobb vész fenyegeti, tüstint mozgóvá alakíttas
sák át.

4. Létszereztessék egy nemzeti hadtüzérség (artillerie) 
és utászi(pionieri) kar.

5. A’ síksági, valamint a’jász-kun- és hajdukerületbeli 
lovasság láttassák el mihamarabb kardokkal, dzsidákkal, pisz
tolyokkal, és gyakoroltassék azok használatában.

6. Állittassék egy vezérkar (General stab) szakértő,de 
hazafias szellemű kar- és főtisztekből.

7. Minden, a’ hadsereg és a’ polgárság közölt mester
ségesen fölállított közfalak rontassanak le; erre nézve alakít
tassanak akép át az idegen viszonyokra épített katonai törvé
nyek, hogy azokhoni érdekinkkeltökéletesenmegegyezzenek, 
addig is, mig a’ legközelebbi országgyűlés e’ tárgyról bőveb
ben rendelkezendik.

8. A’ nemzetiség és honszeretet —  eme két fő tényezője 
bármelly haditest erkölcsi erejének— emeltessenek saját ka
tonáinknál is magasabbra azonnal a’ magy. nyelvnek náluki 
alkalmazása által.

9. Minden várakba kizárólag magyar katonaság szállít
tassák a’ várőrségi szolgálattételre, és gyakoroltassanak a’ 
vár védelmében.

10. Mutattassék ki az öszszes magyar hadsereg állo
mánya hitelesen. Továbbá szólittassanak föl minden külszol
gálatokban álló honfiak hazajövetelre, és szolgálatjok ide le
endő áttételére. A’vezérek, kar-, és főtisztek, úgy az osztrák 
valamint magyar hadseregünkből írassanak össze, és az ide
genekkel a’ hazafiak cseréltessenek ki.

E’ pontoknak egy kis eréllyeli kivitele minket rövid i- 
dőn belé helyhezne azon védelmi állapotba, mellyre most ok
vetlenszükségünk van, hogy a’ minketminden oldalról fenye
gető veszedelmekkel daczolhassunk ’s újjá születésünk müvét 
befejezve, egyszersmind nagyszerű jövendőnknek talpkövét 
letehessük.

Ezek csak általányos pontok,mellyeknek részleteit a’leg- 
közelebbi számokban adandjuk. Több magy. hadtiszt.

R o v á s .
Földindulás, fölpiszkált hangyaboly, hosszasistállózás 

után kiszabadított csikók rugdalódzása,gabona-garmadára ta-

*) Akarjuk hinni, hogy pár hét alatt a’magyar nemzet min
den ezredei által teljesittetni fog. S z e r k.

Iáit veréb—csoport csiripelése, tízezer béka „Szentgyörgy“ 
napján, egy falka érett szőllőrecsapott seregély : aequale 
pesti burgerek mostani gyülésezése.

Álljatok elő marczius lSének fiai, kérdezzétek hazánk 
fővárosa polgárait: ki szerzé azon szabadságot, mellynél fog
va most választásain minden magyar név hallatára ordítja a’ 
nem kell,w ir brauchen nicht? Hol voltak ők martius I5én? 
Szegény martiusi hősök,sajnálandók vagytok.'Kifeszitétek nyi
latok húrját, és nyilatokkal meglőttétek az erdő legszebb va
dát, de ti nem Ízlelitek húsát, mert farkasoknakjutott a’ koncz. 
Miért ti küzdtetek, ők lakodalmaskodnak fölötte.

Mondjátok meg űai martius l5ének : hányán nyertének 
közületek annyit,mennyit egyszer részegségében Párizsba in
dult ’s Pestre tántorgott (minthogy a’ serrészegek hátra tán
torognak) hajdan szabólegény ’s apáitok pénzén burgerré lett 
mester, vagy egy Csehországból a’katonáskodás elől hazánk
ba szökött ’s itt megpozsgásodolt bádogos vagy suszter ?

Néktek diploma kell, aztán értek annyit, mint egy 50 
ftos kefekötő, előbb nem, még akkor sem, midőn közületek 
mindegyikben több hazafiság, több tudomány van, mint vala
mennyi varga, szabó, kefekötő, vagy bádogosnak.

És miért nem adatik az egyetemi ifjúságnak szavazati 
jog ? Jogért kötelesség és viszont. Teherért haszon.

Ha nemzetorködtök, miért nincs választási jogotok? ha 
véditek a’várost, miért nem élvezitek jogait? Vagy tán nem 
hoztok tizszer annyi hasznot a’ városnak, mint az imént em
lítetlek.

Ti nem keresitek a’város pénzét, a’városiak keresik a’ 
ti pénzeteket. Tehát van érdem, érdemért jutalom, teherért 
haszon, kötelességért jog.

Kicsoda vak, nem látni a’napol? Tiétek volt a’ munka, 
övék a’jutalom.— Sicvos non vobis.

Má r t i u s  t i z e n ö t ö d i k é t  olly nagy betűkkel Írja a’ 
jelenkor hazánk hisztériájában, hogy az egész egyéb törté
netet eltakarja; mondá a’ forradalmi csarnok egy szónoka.—  
Bizony szép mártiusi ibolya nyílt is annak 15kén, nem híjába 
gyűjtik a’ mártiusi vizet hölgyeink. De szó a’ mi szó, ezidén 
sok piszkot levitt nemzetünkről, csak még szappan kellett vol
na, talán ma már tisztábban volnánk újra.

Azonkívül mártius martiálissátevé e’ nemzetet, ez mind 
kedves nekem, de az a’ minisztérium! az a’ minisztérium! Én 
előérzetek embere vagyok, azért félek, mert a’ minisztérium 
á p r i l i s  b en jött Pestre.

Mártius 24én a’ pesti burgerek megtámadták a’ veres 
kokárdásokat. —  A’ fegyvergyakorlatról viszszatért féltuczet 
nemzetőr egy nem rég a’ ketreczből kiszökött kakast megtá
madott, ’s bé akarák vezetni a’ városházhoz, de midőn ez hét— 
venkedett, körülfogták szuronynyal.— Arramenvén e’szava- 
kathaliám: nur einführen,das hat auch arote kokard.

Egy néhai nagy publicista, most kormány férfiú,hírla
pot adand ki. —  A’ czigány azt mondla: ha király lennék, 
mindig veres nadrágban járnék.

A’ bécsiek érnek a’ szabadságra, kezdenek macska- 
zenézni. —

A1 forradalmi csarnok fiai és férfiai nagy concertet ad
tak múlt éjjeken, számos műkedvelők hozzá járultával egy ne
vezetes jótékony czélra,több felvonásokban, szavalattal és vé
gén tablóval vegyest.

Az előadott darabok következők: „m e r n y a u“ 
kórus előadatott a’ fennevezett csarnok jól rendezett han
gász kara á ltal; 2ik f i s d u r  Schimpfonia előadott 50 négy 
kézlábu fuvola, ugyan annyi sipola és 12 bajuszos bőggőál- 
tal.Szavaltatolt „éljenek a’kancsuka készilők“ a’concerti ren
dezőktől.Végén tableaux ezen czim alatt: ,,ü s d b e  az ab 
la k  o I.“ — Hagyjátok őket barátim. Ismeritek e’juhokat far
kas korukból. —  Ók hazafiak nem lehelnek. —  „Augias is
tállóját bemeszelni lehet, de kitisztogalni nem.“

A’ mártiusi emlékre egy terv adatott be, készittője
S —  e i Ká r o l y .

Hivatalos értesítések dpénzügyi m in isztérium  részéről, 
I A’ kormánykinevezéstől függő közhivatalok ekkorig két

féle díjfizetéssel voltak terhelve; egyik az úgynevezett tiszti jel— 
lemi díj (Character-Taxe), másik a’ tiszti nélkülözési dij (Ca- 
renz-Taxe). Az öszszes dijjövedelemből melly 1847ben 75,158 
ftra ment, csak 4,227 ftottett az, a’ mi másnemű kisebb dijak
ból jött b e , az egész többi ősziét az említett liszti fizetési dijak 
rovására esik. A’pénzügyminiszter a’ törvényhozás közbejötté 
nélkül nem érezheti magát fölhatalmazotlnak a’ közjövedelmek 
ezen ágának megszüntetésére, melly a’ köztisztviselők adóját he
lyettesíti, hanem arra magát fölhatalmazotlnak érzi, hogy a’dí
jazási rendszert aként javitsa, miszerint egy részről ugyan a’ 
közjövedelmek csorbát ne szenvedjenek, más részről azonban a’ 
díjfizetés kevésbbé terhes legyen, mint ekkorig volt. Annálfog- 
va közhírré tétetik, hogy az ujdon kinevezett hivatalnokok által 
fizetni tartozott dijak a’ már épen munkába vett rendezésig füg
gőben maradnak, majdan a’javított rendszer számvetési alap
ján lévén az illetők fizetéseikből a’kincstár számára levonandók. 
Melly rendeletről minden illető kincstári fizető hivatalok ezennel 
hivatalosan értesittetnek. Kelt Budán, május 8án 1848.

II. Számos olly volt köztisztviselők, kik vagy hivatalaikról 
lemondottak, vagy kiknek hivatalaik megszűntek, a’ fizetéseikből

levont részletek Öszletét a’kincstár által visszafizettetni azon ok
nál fogva kérik,[mivel ezen levonásokat nyugdíjazási elapul szol- -1 
gáláknak Ítélik. A’pénzügyminiszter ezennel kötelességének is
meri közhírré tenni,hogy az illy kérelmeknek hely azon oknál fog
va nem adathatik, mivel nyugdíjazási alap fejében semmi közhi
vatalnok fizetéséből semmi levonás nem történt, ’s az ekorig fi
zetni szokott tiszti jellemi és nélkülözési dijak tisztán és egyedül 
hivataladó természetűek,s mint illyenek a  nyugdíjázással elannyi- 
ra semmi öszszeköttetésben nem állottak,hogy az illy díjfizetések
nél nemcsak semmi tekintet nem volt arra: nyugpénzigénnyeljár- 
naké az illető hivatalok, avagy nem; de sőt még olly hivataloktól ló 
is megkivántattak, mellyek, bár kormánykinevezéstőlfiiggnek,nem 
közvetlenül az ország kincstárából fizettetnek, miilyenek pél- -I 
dául a’ főispánságok. — Az illy viszszafizetési kérelmeknek te
hát hely teljességgel nem adathatván, ez szükséges alkalma
zás végett ezennel közhírré tétetik.

Kelt Budán, május 8án 1848.
III. H i v a t a l o s  f öl vi l  á g o  s i t á s  az a u s z t r i a i  U 

p é n z ű g y m i n i s t e r i u m  d o h á n y b e v á l t á s i  ü g y é -  
ben.  Az ausztriai kincstár számára Magyarországban vásá- I -i 
róhatni szokott dohánybeváltásra nézve az ügykezelésnek két j Jé 
ága forog fenn, egyik: a’termesztőkkel kötött szerződések, má- ’ - j 
sik pedig azon szokás, minélfogva junius végéig az előre meg- I -< 
szabott árak ’s osztályozás szerint a’beszolgáltatott dohány min- ; - í 
denkitől átvétetett, tekintet nélkül arra , vájjon termesztő vagy I 
kereskedő tette é a’ beszállítást. A’ magyar kncstári jövedel- j -1 
mekkeli rendelkezés ezelőtt a’ bécsi udvari kincstártól függvén, ,n 
ez a’ magyar királyi kamara főfizető—hivatalánál a’ dohánybe- ' -f 
váltó ügynökség számára időnkint bizonyos meghatározott hitelt Jl; 
szokott nyitni, mellynek következésében a’ magyar kamara a’ vi- i -i 
déki kincstári pénztárakat az e’ czélra kirendelt pénzekkel el la 
szokta látni.

A’ melly perezben ő fels. kegyelmes parancsára Magyar- -i 
ország felelős pénzügyministerségét átvettem, azon kötelessé- 
get éreztem reám ruházottnak, hogy az ország közjövedelmei- -i 
bői egy fillér se fordittassék olly czélokra, miket a’ törvény meg gí 
nem enged. A’ törvény azt rendeli, hogy ő fólségének háztartá- -i 
sára, a’ magyar hadsereghez tartozó segéd-haditestületek ellá— i 
tására, és a’ közös diplomatia költségeire három m llió és nem m 
több fizettessék; a’ magyar pénzügyministernek tehát nem sza- -í 
bad a’bécsi pénzügyi igazgatóság számára egy fillért is kiadni, fir 
mellynek a’ törvény által kirendelt három millió rovására beszá— J 
mitása ő felsége által nem utalványoztatott. Mivel előbbi kor— a 
mány alatt történt rendelkezésnél fogva, f. évi april 18kán a’ 'ß 
dohánybeváltási pénztár számára 100,000 pftot vett föl a’ ma— í 
gyár kincstár főfizetőhivatalánál, a’ nélkül, hogy ez nekem be— e 
jelentetett volna: én ezen 100,000 ftot a’kincstári főpénztárba £( 
azonnal viszszatétetni annálinkább kötelességemnek ismertem, .n 
mivel ezen százezer forintnak a’ törvény által kiszabott három m 
millió rovásárai beszámítása iránt ő felsége nevében nem kap- -( 
tam rendeletet. Egyúttal azonban el nem mulasztottam, a’ ma- - í 
gyár külügyminister utján, az ausztriai pénzügyministeriumot to 
értesíteni, miként én reméltem ugyan, hogy ő felsége azon költ- -J 
ségeken kívül, mellyek a’ Magyarországbani segédhaditestü- -i 
letek ellátására szükségesek, a’ törvényileg kiszabott 3 mi'lió 
rovására az utalványoztatásokat a’ mostani szorgos körűimé- -L 
ny^kközött annyival inkább elrendelni, mivel martius végéig ;i 
a’folyó számadási évben a’ magyar kincstár általa’ bécsi pénz-~s 
tár számára már közel negyedfél millió, más egyéb szintúgy ’} 
nem magyarországi czélokra pedig (a ’ katonaság számára, a’ 
hadi adón fölül kifizetett 2,234,363 forinton kívül, közel 700,000 ( 
ft) fordittatott, öszszesen tehát e’ czélokra a’ folyó számadási.«, 
év első öt hónapjában 6,192,777 ft fordittatott: mind a’ mel-U 
lett is valamint a’ törvényen túl semmit, úgy a’ törvényen belől 1 
minden jogos és méltányos igényt a’ tehetségig teljesíteni kész sa 
vagyok; tudósítom tehát az ausztriai pénzügyministeriumot, mi--i 
ként én a’ magyar kincstári költségkönyvekben a’ törvény által 
kirendelt három millió számára külön számadási lapot nyittat
tam, a’magyarországbani segéd-haditestületek ellátásának költ
sége a’ magyar hadsereg költségeitől különválasztva, ezen há
rom millióba fog beszámíttatni, s bármelly más fizetést is azxs 
ausztriai pénzügyministeriumnak a’ magyar külügyminister ut
ján hozzám érkezendő megkeresésére csak úgy ’s olly foltét a jk  
latt fogom teljesítem, ha az említett három millió rovására be-- 
számitlatik. És mivel a’ fennérintett dohányvásárlási 100,0000i 
frtnak illy módom beszámilhatására nem voltam megkeresve,„í 
természetes, hogy azt kiadatni meg nem engedtem, hanem azsjs 
ország kincstárába viszszatétetni parancsoltam.

Semmist-m lehetett tehát előttem váratlanabb, mint midőn ii 
tegnapi napon biztos kútfőből arról értesültem, hogy az ausz—j 
triai pénzügyi igazgatóság a’ dohány beváltásra ezelőtt jtmius; 
utóljáig kitüzetve volt határidőt rögtön hat héttel megrövidiiet- *J 
te, ’s f. évi május I5re szorította legyen, azon kijelentéssel,bogy^ 
ezen megszorítást a’ magyar pénzügyminiszter ellenséges indu- 
latu azon rendelkezése miatt találta magát megtenni indíttatva,. i 
miszerint az e’ czélra szükséges pénzeket nemcsak megtagadta, 
de már az előbb utalványozottakat is viszszafoglaltatta. És az 
ausztriai pénzügyigazgatóság t zen ürügyet még azon insinuate- 
val tetézi, hogy mármost a’ magyar dohányteimesztők a’ ma
gyar pénzügyminiszter ellenségeskedésének tulajdonítsák, ha : 
dohányuk nem fog megvétetni.

Ismervén törvényes kötelességemet, annak teljesítésében! 
semminemű ürügyek’s alaptalan insinuatiók által nem hagyom1 
magamat megzavartatni, és sem most, sem jövendőben a'ma
gyar kincstárból az ausztriai pénzügyminisztérium számára egy 
fillért sem engedek fizettetni, hacsak ő felsége által az illy fize
tésnek a’törvényszabta három millió forint rovására beszámit- 
hatása iránt nem utasitlatom; de midőn ezt teszem, a’jogosság és- 
méltányosság ösvényén lenni annyira meg vagyok győződve, 
miszerint semmit sem kételkedném ezen egész történetet az ál
talam mindig és mindenben szeretett nyilványosság elibe bocsá
tani; balmagyarázatok kikerülésére csaknteg azl jegyezvén meg, 
hogy ezen fenyegetett dohánybeváltási megszorítás a’termesz
tőkkel kötött szerződésekre természetesen nem értetik ; én pe
dig a’ neheztelt 100,000 forintot - gondolom—szintolly tökéle
tes joggal rendeltem letartóz láttatni, mint a’minő joggal letar
tóztattam, ’s a’ körmöczi pénzverőházba utasittattam azon bá
nyászati arany és ezüst küldeményeket, mellyek hivataloskodá-
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som kezdetén Bécs felé útban voltak. Kelt B udán, május 8kán 
1848. —  (P .  H.) K o s s u t h  Lajos,  pénzügyi miniszter.

V a l a h á r a !  A’ hivatalos lap tegnap h árom  re n d e 
letet közölt, aláírva I s t v á n  nádor kir. helytartó, és S z e 
m e r e  belügyminiszter által.

J e l l a s i c h n a k  a ’ horvátországi quasi bánnak ,  ki 
még hivatalos esküt sem tőn , megparancsoltatik, hogy azon 
körlevelét, mellyben rö g tö n - i té le te t  hirdetett,  mint tö rvény- 
ellenest, viszszavonn i m é 11 ó zt a s s ék,’s minden alkotvány- 
ellenes elszakadási törekvéstől óvakodjék,— különben.........?

Ugyanez a ’ kapcsolt részekbeli m egyék- és városokkal 
is közöltetik ’s a’ törvényhatóságok fejei szigorú felelősség a- 
latt odautasittatnak , hogy tüstént közgyűlést hirdessenek a ’ 
báni ukázok félretétele végett.

V égre, mi legjobb, báró H r a b o  v s z k y  János hadfő
parancsnok és altábornagy a ’ részekben és h a t á r ő r  v i d é 
k e  n királyi biztosul neveztetik ki, ’s pedig meglehetősen telj

ha ta lom m al.—  Éljen !
Jövő számunkban majd egy kis commentálással szol-  

gálandunk.

K o s s u t h  L a j o s  minister ur, mint tudjuk folyton a ’ 
legfárasztóbb észmunkával foglalkozván, ’s főleg utóbbi o r 
szággyűlés alatt szónoki tehetsége is olly tetemesen igénybe 
véte tvén , ebeli szertelen önföláldozásamiatt nem csak hosz- 
szas ideig vért pokött , de általán egész testi szerkezete olly 
aggasztó kimerülésig jutott,  hogy ha csak jelen miniszteri fö
lötte súlyos foglalkozásival egyidőre föl nem hagy, tökéletes 
fölópüléséről szinte kétségeskedem. Minél fogva tisztább le
vegő élvezete ’s üdülése végett orvosi rendeletből a ’ fő
várost elhagyván , a ’ mozgalom és alkalmazott gyógy
szerek segélyével egészségi állapota javult is, mig a ’ b ó -  
kétlen mindennemű látogatók ismét föl nem k e re sék ,  ’s 
most mint a’ következés mutatja, a ’ kiköltözés által csak mun
kahelyét változtatta m eg , mert a ’ részint hivatalos , részint 
magán megkeresések ’s zaklatások, lelki erejét most i s an y -  
nyira igénybeveszik, hogy javulása helyett inkább naponkinti 
gyöngülésétlehetvárni.Ez okból kiket nevezettminiszter urnák 
a ’ hazára nézve olly becses személye érdekel, miután magán 
kérelmek nem használtak, nyilványosan kéretnek föl, en g ed 
jenek időt, mig roncsolt egészségi állapota jobb irányt veend, 
’s forduljanak azokhoz,kik a ’ nevezett miniszter munkaköré
ben helyettesitvék. Pest, május 12. 1 8 4 8 .

Dr. O b o n y a i  háziorvosa.

Tiszt esküje!
„É n  N. N. esküszöm ’sat., hogy a’rendelkezésem alá bí

zott katonaságot e ’ hon bármelly lakosa ellenében fegyver
használásra csak akkor vezérlem, ha az illető polgári ha tó 
ság  által e rre  fölszólittatom, ’s katona erőt csak ott haszná
lok, hol tettleges erőszak köveltelik el a ’ honlakosok által. 
Minden olly parancsot, melly ellenkezőt kíván, jöjjön az b á r 
honnan, úgy tekintek,mint törvényszegést, a ’ mellynek e n 
gedelmeskedni becstelenségnek tartom. Isten engem “ ’sat.

Nem mondom, hogy e’szerkezet változást nem szenved
het, lényegét azonban óhajtanám Ogyelembe véve látni. Kato
náinknak fogalmuk sincs az alkotványról, ’s azért nevetséges 
azt hinni,hogy ha azok az alkotványra megesküsznek,nem m a
radnak továbbra is vak eszköz idegen szellemütisztek kezében. 
A’ hadi törvénykezés hijányai és szükséges reformjairól— ha 
nem ellenzi ön— szándékom lapjában némellyeket e lm onda-

Tisztelt szerkesztő ú r !  Minthogy folyó hó l  Idikén, 
az általam megnyitott A t h e n a e u m ,  — - vagyis tudom á
nyos társalgás, az akkori szomorú események közepette is 
kitűnő részvéttel fogadtatott, ’s annak további folytatása iránt 
igen számosán nyilatkozának: van szerencsém jelenteni, hogy 
azt jövő csütörtök, vagyis május lSdikátóI kezdve, több jeles 
hazai tudósok közremunkálásával, minden csütörtökön, déle
lőtt 10 órakor, a’ „ T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u 
l a t “  te rem éb en ,  egyetem utczában, Almássy házban 90dik  
szám alatt, első emeleten, — folytatni fogom.

M é s z á r o s  K á r o l y .

V budapesti nyomdaszeraélyzet
méltányos kivánataik.

A’ helybeli nyom dák szedői és nyom tatói elha
tározóban kijelentették: m iként ők, ha a’ m inisztérium 
hoz tölterjesztett kéréseik h é t f ő i g  k i n e m  e l é g í t — 
t e t n e k ;  ezen  n a p o n  tú l  d o lg o zn i n em  fo g n a k .

Fő kivánataik ezek. A’ dijak fölem elése m inden 
ezer n betűnél 2 krral. A’ nyom tatók 1 0 0 0  ívért 30  
krral többet. Naponkint 10  órai m unka; és egyéb a’ 
czélszerii rend  behozatalára szükséges föltételek.

Ha ezen pontok m e g ta g a d ta la k , úgy h é t f ő n  
m ár nem  leend B udapesten sajtónk.

A’ m unkát adó urak nem  akarnak ezen szerény 
kivánatok egész teljesítésébe beléegyezni: — és e ’ 
miatt figyelmeztetjük őket a’ következésekre, mellyek 
a’ sajtó m űködésének tettleges m egszüntetése által a’ 
je len  ingerültség közepeit elő fognak idéztetni.

Szabadságunk legfőbb biztosítéka je len leg  a ’ 
s a j t ó .  —

N yom da-tulajdonos polgárok! gondolják m eg 
önök , mi van a’ já ték o n , ’s teljesítsék szorgalm as és 
becsületes m unkásaik kivánatait.

Szerkesztő ur! A’ katonaság, mint hire  van, e’ napokban 
megesküszik az alkotványra. Ez intézkedés illy á ltalányosság
ban nem leend egyéb,mint egyike azon számtalan illusióknak, 
mikből kiábrándulni a ’ magyar olly nehezen tud. —  Ön mint 
szerkesztő,sokat tehet arra ,  hogy a’szándéklott esketés e’haza 
p o lg á ra ira  nézve megnyugtató eredvényü legyen. E ’ tekin
tetben következő e s k ü f o r m á t  ajánlok önnek figyelmébe.

K özv itéz  eskü je : „É n  N. N. esküszöm az élő istenre, 
hogy e’ hon po lgára i  e l len , mellynek minden egyes lakosa 
testvérem,ki munka után szerzett vagyonából adózik, hogy a ’ 
katonának élelme legyen,— 'fegyveremet csak akkor haszná
lom, ha azok rablás,  g y ú jto g a tás , vagy gyilkoláson tettleg 
rajta kapatnak, bevárva m ég  illyenkor is ,hogy az illető po l
gári tisztviselő által a ’ c s e n d t ö r v é n y  a’ helyszínén fü
lünk hallatára fölolvastassék. Azon tisztet p e d ig ,  ki nekem 
erőszakot einem követő po lgártestvérim  elleni fegyver hasz
nálást parancsol, úgy tekintem, mint e ’ haza ellenségét,’s a -  
z é r t is  a ’ neki való engedelmeskedést határozottan m eg taga
dom. Isten engem úgy segéljen“  ’sat.

A’ k i s d e d o v ó  i n t .  M. 0 .  t e r j e s z t ő  e g y e s ü 
l e t  folyó május hónap 21 kén (vasá rn ap )  d. e. 9 órakor 
r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s t  tartandPeslmegye házának ki
sebb teremében, mellyre minden alapitó ’s részvényes tag 
tisztelettel meghivatik. Főtárgyak: a ’ nevelési miniszterhez 
nyújtandó pelitió, és ideigl. ti tkár-választás.

N e y  F e r e n c z  mint helyettes jegyző.

V i d é k i  m o z g a l m a k

T o l n á b ó l : — 'Május l s ő n a p já n  a ’ törvények ki lőnek 
hirdetve, és azoknak értelmében a’ teendők imigy te ljesilte- 
t é n e k .— A’ megye 6. kövelválaszló kerületre felosztatott. 
A’ kerületi főhelyek: Szegszárd, Paks, Bonyhád, Kolesd P in -  
czehely, és Szakts, minden főhelyhez általányos számítással 
mintegy 3 0 , 0 0 0  lélek tartozik. — A’ követválasztási kerü
leteket vezérlő központi választvány úgy szinte az állandó b i -  
zotLványis megalakitlatott , mindkettőnek szerkesztése alkal
mával, midőn a ’csendre felügyelő választványáltalelőlegesen 
kiszemelt nevek betűsorban fölolvastatlak, láthattuk a ’ bizo- 
dalomnak a’ nép között mikénteshangulatát,  és ennek ellené
re tapasztaltuk, miként a ’ martiusi napok előtti kornak eszkö
zül használt em bere A n t a l  János szegszárdvárosi jegyző, a ’ 
rég i  elvetemültségnek rozsdás fegyverét vette v á l lá ra ,  több 
elégedetlen többnyire m es terem berek  kiváltságolni akaró 
osztályát használva, az egész leginkább képviselőkből öszsze- 
állt gyűlésnek akarata  ellenére magát föltolni, és ezen hosz- 
szasantartó  kellemetlenjelenetnél szerepelve jelenlenni szem- 
telenkedett . Az egész gyűlés a ’ megvetés bélyegé t ütötte ne
v é r e ,és természetesen k ihagy ta .—  A’ népjegyzők állása a ’ 
jogegyenlőség  ezen ifjú korszakában elérte fon tosságá t ,  és 
ezért csak szerény és a’ nép bizodalmát komolyan használni 
tudó egyedek alkalmazhatók. A’ nevezett tolakodónak családi 
viszonyai miatt óhajtanám, hogy sejtelmem ne csaljon, és a -  
gitátiója által híveiben is a’ bizodalmatlanság hangulata el ne 
terjedjen. A’ m agánérdek a ’ köznek alárendeltje, ez most a ’ 
jelszó! Szíankovánszky Imrének főispánunkká lett kinevezése 
eléggé ki nem fejezhető lelkesedéssel fogadtatott,mi a ’minisz- 
teriumnak— hogy a’ közbizodalmát ügyes tapintattal fölkarol
ta, nagy dicséretére  válik. —  Letűnt tehát az elkorcsosodolt 
gyülésitanácskozásnak időszaka, hol egy castának megvesz
tegethető többsége zsarnokoskodott fölöttünk, midőn tőle bú
csút veszünk,egy olly jövőtől várjuk alkotványos lételünk m eg
állapítását, melly a’ gyümölcsnek m egérlelhetését tőlünk v á r 
ja  békés polgároktól,ha csak azt éretlen korában ádáz kezek 
le nem szakítják. És igy én is Tolnamegye gyűléséről a ’ jövő 
országgyűlés eredvényeig bezárom levelezésemet, tisztem 
a’ m egyenevében  működő állandó bizottvány e ljárására  tér 
által, miről majd annak idejében.

Utóiratban megemlíteni körömhöz tartozik, h o g y g y ü -  
lésünkön jelenlévő P e  r c ze 1 Móricz hazánkfia nagyszerű fák
lyás zenével t i s z te l te ik  meg, nála ollyanok is tisztelkedtek, 
kik által három hónap előtt gúnyos lenézéssel il lettetett.r.— I.

G y ő r ,  május 4. Mióta az országgyűlés bevégeztetett 
— mellyen Győr fegyveres őrsége  nem csekély szerepben 
működött, kétnépgyülésünk volt, az elsőben megrovatott a1 
városi tanács, m er t  az uj törvény 2 3dik ez. 1 1 . —  13. § § a i t

* )  A’ legszívesebben fogadjuk. S z e r k .

titkos ülésben magyarázni kezdé , ’s föíviíágositás végett a ’ 
minisztériumot megkérte. Hiba volt a ’ kérdés t titkos ülésben 
tárgyalni, ezt megróni lehetett, de hiba volt az is : hogy a ’ 
népgyülés némelly szónokai komoly és erős szónoklat közé 
a ’ szabadság győztes bajnokihoz roszszul illő gúnyolódásokat 
vegyítettek. A’ tanács viszszavonta h a tá rza tá t , ’s a ’ minisz
tériumhoz intézett kérdéseit,— de e’ győzelem szerfölött d rá 
ga  volt. A’ kigúnyolt tanácsosok igen tágas rokonságuk ’s 
száz m eg  száz lekötelezettjeik közölt pártolókra találtak, ’s e ’ 
sym pathiára  azonnal építettek a ’ reform ellenei.

Az mondatott a ’ p o lg á rság  m agánköre iben ,  hogy a ’ 
nemes osztálybeliek— a’ népgyülés Ieghevesb szónokai ehez 
tartoztak— azért törekesznek a ’ tanácsot lea lázn i , hogy hi
vatalait elfoglalhassák. A’ kézművesek ijesztettek, hogy a ’ 
reformnak okvetlen következvénye leend: a ’ ezéhek eltörlé
se ’s a ’ szabad bolt nyitás, és hogy  ezentúl a ’ város i po lgár  is 
vámot üzetend. Ez már a’ po lgároknak  nem te t s z e t t , mert 
elég diadalát látták a’ szabadságnak az általuk gyűlölt nemesi 
osztály kiváltságinak megszűnésében, saját kiváltságaikat ál
dozatul hozni nem kivánák.

Mindezekhez járult egy győri német röplapnak a ’ n ép 
gyülés elleni határozott föllépése,’s egy győri kath. lelkész
nek a ’ győri benezék egyházában tartott beszéde ,  mellyben 
a ’ je lenkor mozgalmaitvallása irányában veszélyeseknek tar -  
tá ’s hiveit a’ vallási buzgóságra  ’s az egyházaknak, menyek
ből állítása szerint színházat kívánnak a ’ reform erek é p i tn i , 
védelm ére  fölhivá.— A’ város i nép közt nagy volt a ’ fo r ro n 
g á s , ’s kik a ’ zavarban halászni szeretnek, fölhasználák az al
kalmat ’s hiresztelék azt is: hogy egy m agántanácskozvány- 
b an— mellyet pedig a ’ szabadelvűek csupán a ’ megye jövője 
é rdekébentar to ltak— minden vallásnak e l tö r l é s e ’s egy ál
talányos státusvallásnak fölállítása terveztetett volna. —  A’ 
szállongó híreknek megczáfolására ’s a ’ forrongás lecsillapí
tása végett a’ csendbfzottvány fölszólitást intézett a’ közön
séghez, a’ város főbírája népgyülést hirdetett.

Ez volt a ’ második népgyülés. Híjába igyekeztek leg 
kedveltebb szónokaink fölvilágositni a ’ népet a ’ fölizgatott 
sokféle érdekek ellenében. Botok emelkedtek ’s fenyegető ki
állások hallatszottak, h o g y a ’jobb  érzésű em ber visszaborza
dott a ’ jövőtől,  melly a ’ nagy töm eg könnyen hivőségére  é -  
pülend. Nagy nehezen végre  a ’ lelkes R ó n a i  Jáczintnak si
került lecsendesiteni az ingerü ltséget,’s a ’ nép megnyugtatva 
szétoszlott. De mi eredvénnyel? Azzal, hogy , ,a ’ polgári jo 
gok föntartója és privilegiumjai védelmezője“ —  a ’ tanács—  
nagyobb támasszal bir  a ’ po lgárságban ,m in t az első n ép g y ü 
lés előtt, sőt a ’ radikálok közt is egyenetlenség kezd mutat
kozni. A’ városi tanács fedezésére szolgált m ég  azon belm i-  
niszteri rendele tis ,  melly a ’ fentemlitett törvényt épen úgy 
magyarázta, mint a ’ város i  tanács. A’törvények kihirdetése u— 
tán a ’tartandó város i  tisztujitáshoz elnökké T ó t h  Imre a’győri 
p o lg á rő rség  alezredese választatott. Szavaztak a ’bel ’s eddigi 
kültanács tagjai miniszteri m agyarázat szerint. Ezen közgyű
lés nyilványos volt ,’s mégis délelőtti 11 ó rak o ra i ig  volt 5 0  
em ber jelen. Most nyugodt a ’ városi nép,általányos panasza a’ 
k e rese th iány ,’s ugylátszik e ’ miatt meghültkedve a ’ politizá
lás iránt. —

Lássuk a ’ megyét! Az országgyűlés bevégezte óta min
den helységben csak az uj törvények voltak szőnyegen. Fájda
lom! a ’ szabadság ’s egyenlőség elvei m ég  nem mindenütt é r 
tetnek. A’ szabadság,azt mondják, az:hogy most minden sza
bad, az egyenlőség az: hogy közös minden. Sokan féltek,hogy 
a’törvények h irdetésére  tűzött napon ütközet leend a ’ nemes, 
és földmives nem nemes osztály közt. Az alispán e ’ miatt 
csak a ’ k ö z s  é g  e k  e 1 ő lj á r  ó i t hívta a’ k ö z g y ű l é s r e ,  
de a ’ radikál kör ezt rosszallotta, ’s küldöttségeket nevezett,  
mellyek a ’ helységeket értesítsék, hogy annyi képviselőt küld
jenek, mennyit akarnak, m er t  a ’ tö rvény ezt megengedi.  A’ 
falusi nép azonban nem fogadta szívesen a’ fölvilágosítókat, 
sőt imitt amott erőszakkal elüzte.Sokan hajlandók ezt vallási 
fanatismusnak nevezni,— pedig  alaptalanul, azonnal fölmu- 
tatandok eseteket,  hogy épen a ’ papok azok; kiket a ’ nép nem 
istenit.Oka volt az ellenszenvnek az, hogy ügyészek,kik a ’sze-  
gény n épe t sokszor bő r ig  exequáltatták, mentek az evangéli
umot hirdetni.Encomium pudicitiae ex ore  prostitutae mulie- 
ris. így mi csuda, ha a ’ nép nem hitt nekik? A’ közgyűlés e -  
lőtt D o r  n e r  Ede az alispán tanácskozványt hirdetett,  hova 
minden színezetű emberek meghivattak. E ’ tanácskozvány 
szükségesnek tartá, hogy volt követ és első alispán Balogh 
Kornél hivataláról le lép jen ,  nehogy a ’ mellette és ellene 
leendő m ozgalm aka’m egyére  vészthozókká fajuljanak.Balogh 
Kornél visszalépését azon okból, m er t  véleménye szerint az uj 
korban nem többség ,hanem  általányos közbizalom m elle t t le -  
het csak kormányozni, kijelenté.E’nyilalkozat sok aggodalm at 
megszüntetett , és h o g y a ’ közgyűlés még csendesb legyne,a’ 
megyei sz. bírák kiküldettek, hogy a ’ helységeket intsék,mi
szerint fölösleg számmal ne jöjjenek, végre  a ’ közgyűlés t á r 
gyai e lőre  megvitattaltak. M egnatároztatotta’ 3  választó ke
rü le t ,’s e ’ munkálatnál tiszta szabad elvbőlnem a ’ nemesség, 
hanem a ’ népség  száma vétetett alapul, úgy h o g y 2 4 0 0 0  lé



kel képezend egy kerületet. Megállapitlatott a’ közgyűléseket 
pótlandó  bizottvány , melly mintegy 3 0 0  tagból á lland, kik 
közt minden helységnek bírája  vagy hadnagya is foglaltatik. 
Megjegyzendő, hogy a ’bizottványban egyházi személynek he

lye nem leend.
Május lső  napján a’ közgyűlési rend bátorságául mind 

a ’ nemzetőrség, mint a’katonaság fegyverben állott.— A me
gyei közgyűlést főispánunk leköszönése miatt D o r n e r  
Ede másod alispán szabad ég alatt nyitotta meg. Alig J ö t t  
öszsze az olly annyira rettegett nagy számból 4 0 0  ember, s e -  
zek fele része győrvárosi néző volt. Balogh Kornél követje
lentését tévén, írásban is benyújtotta, melly emlékül kinyo
matni fog. Ó ismét elfoglalá lső  alispáni székét,  azt a ’ ta -  
nácskozványban történtnyilatkozata szerint május 8 k ig m e g -  
tartandó.Dorner Ede, ki a’ forradalmi időszakban korm ány- 
zá e’ megye ügyeit, köszönetét mondott a ’ megyének e lnö-  
kösködése alatti bizalmáért. Az aggodalmak tehát elenyész
tek, de mit hozand a ’ jövő, midőn a ’ nép balul magyarázza a’ 
szabadság, egyenlőség igéit. Tettleges törvénysértések már 
eddig is mutatkoztak, Markota, Bödöge, és Fejértó helységek 
megtagadták a’ kath. lelkész járandóságait.  Fehértó elverte 
eddigi földesurának a’ győri káptalannak merháit a ’ közle
gelőről. Egy más helység az erdei tilos vágásokbaerőszak- 
kal behajtotta legelni marháit. Ma reg g e l  dobpergés költe 
föl álmunkból,mellyel a’ po lgárőrség  fegyverre szólittatott. 
mert Ravazd helység a ’ benedek szerzetbeliek ravazdi e rd e 
jét erőszakkal elfoglalván k iv ág ta , ’s az őröket fejszével le
vágni fenyegette. Ez volt első liarczjárása a ’ p o lg á rő rség 
nek, előle futottak hegyek ’s erdőkbe a ’vétkesek. Tegnap Écs
helységben a ’törvényesvégrehajtásonjelenvoltmegyei csend
őr kegyetlenül megveretett,  ruhái letépettek a ’ köznép állal, 
’s mindezek a ’ statárium daczára történnek. Szegény nép! a ’ 
szabadság napjának fénysugarátnem képes kiállni, szemei el
homályosodnak’s tévutakra rohan. Isten áldja önöket.

— __________________
K Ü L F Ö L D.

FRANCZIAORSZÁG. Párizs május 2án. Az ideiglenes 
kormány az egybehívandó nemzeti gyűlés szám ára némelly e -  
lőleges tárgysorozatot készített, melly szerint a ’ népnek k ép 
viselői május 4 én  d. u. í ór. a ’ nemzeti gyűlés palotájában 
öszszegyülendnek, ’s ugyanott az ideiglenes kormány nevében 
ennek elnöke által üdvözöltetnek. Ugyanezen alkalommal a ’ 
legidősb követ a ’ gyűlés elnökéül fog tétetni, ’s 6 ifjabbak t i -  
toknokká. Mihelyta’gyülés e ’ teendőjén átesett, azonnal az á l
talányos választási lista’s a ’departamenlákbetü  so ro za tasze -  
rint magát tizennyolcz osztályzatra osztandja ’s igy minden 
osztályra 5 0  képviseld jutand ’s ekép, minthogy minden osz
tály ölven fölhatalmazást vizsgáland, a ’ követ helyes válasz
tása is ez utón történik, úgy mégis, hogy egyik osztály sem , 
vizsgálandja saját személyzeténekmegbizó leveleit; ha vala- 
melly képviselő történetesen olly helyzetbe jőne, hogy azon 
departamentválasztóinak m eg b ízása ’s választása fölött kel
lene ítélnie, mellyben ő is követté választatott, ez esetben 
magát a ’ szavazástól visszatartja. A’ legrövidebb eljárás fog 
tétetni mindezekben,’s három órakor m ár nyilványos ülés fog 
tartatni. A’ meg nem támadott választások a ’ nemzeti gyűlés 
elébe fognak terjesztetni, a’ megtámadottak fölötti határzat 
pedig a ’ gyűlés teljes megalakulásáig el fog halasztatni, Az 
elsőbbek é rv én y é ta ’ gyűlés azonnal kihirdeti, ’s az illető ta
gokat népképviselőknekjelenti ki. A’ rendes elnök választá
sához a ’ gyűlés csak akkor fog, midőn már 6 0 0  érvényes vá
l a s z t á s ú i g  együtt van. A’ szavazás névszerinti fölhívásokra 
szavazati czédulákkal ’s ellenőrködő golyókkal történik. Ki- 
lencz sectio, mellynek tagjai sorshúzás utján neveztetnek k i,  
fogják a ’ szavazati czedulákat í) kosárban k iosz tan i , azt m eg 
olvassák, ’s az eredvényt az első sectionak adják, melly az 
öszszes öszszeszámitást leendi. Mindez a ’ nyilványos ülésben 
történik.Ha a ’jelöltek közül absolu ttöbbséget senki sem nyer
ne, vagy is 4 5  l e t ,  ezen esetben a ’ szavazás ismételteim fog 
’sakkor az, kinek legtöbb voksa van, lett a’ gyűlés elnöke.

A’ hat a lelnök, hat tollvezető ’s a ’ három quaestor válasz
tásánál csupán relativ szótöbbségre lesz szükség. Az elnök’s a ’ 
nemzeti gyűlés egyéb hivatalnokai csak egy hónapra választat- 
nak.Midőn az elnök ’s egyéb szükséges személyzet választása 
valamint a’gyülés tagjainak választási b irá la tam egtörtén t ,’s az 
elnök karosszékét elfoglalá, —  akkor a ’ következő szavakkal 
fordul a’ gyűléshez:, , Népképviselők ! az egy, és eloszthatlan 
köztársaság nevében a ’ nemzeti gyűlés m agát határzottan 
megalakította.“  ’S most az ideiglenes korm ány elnöke veszi 
át a ’ beszélés fonalát, ’sszámoland a’ státus á llapotáról febr. 
24 tő l egész a megnyitási id ő ig , ’s egyszersmind a ’ nép fel
kiáltása által nyert halalmát az ideiglenes kormány nevében a’ 
nemzeti-gyűlésnek átadja: Egyenöltönyt is javaslóit az ideigl.
kormány az egyenlőség elve szempontjából,u.m. fekete ruha, 
fejér mellény,fekete nadrag ,három  szinüselyem öv arany r ó j— 
tozaltal,’s egyik bal gomblyukban vörös szalag a’ respublika 
j eleül. —

A’ Journal des D. szerint már eddig 4 0 0  parlamenti 
tag jelölé ki helyét az ü lés te rem ben  ’s az elnökségtől jo b b 
ra  balra ’s a ’ szószék mellett ’s közelében minden hely elfog- 
laltatolt. A’ lávolabbak csupán számozvák. Lamartin tízszer 
választatott meg. Gormenin ésVíarrast négyszer, Dupont de 
1’ Eur, Arago, Marie, Cremieux, Oudinot kétszer. Nevezete
sebb uj választások: Duvergier de Hauranne a ’ reform lakoma 
hőséé, Lucian Murat (az egykori nápolyi király fia) Laroche 
Jaquelin. Thiers még eddig nem tagja a ’ parlamentnek ’s a’ 
miatt a’ Conslitutionell kemény panaszokra lel alkalmat. Gi- 
rardin E. sincs még a ’ választottak közt.

Párizsba april 3 0 á ra  Bordeauxból a ’ viszszaható p á r t 
nak ollyatén szándokáról értesít teltek a’ lapok, miszerint az 
a ’ párisi grófot, ’s a ’ reg enssége t proclamálni akarja, ’s e ’ 
végeit egy gőzöst el is indított már Angliába, hogy Joinville 
harczeget közibök hozza.

Dunavizáilás: B udán, május lOén 3 ' 5 "  O '^az  0 fölött.

57ik szám.
Előfizetésre felhívás.

D o n g a
(Magyar charivari) felelőség mellett kiadja és szerkeszti 
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Dongójulius l s ő  napjától 1 8 4 8 .  minden héten egyszer csinos fametszettel ellátott bo 
rítékban negyedrétmásfól ivén je lenend meg, drolatik, gunyos’s elménczes fa -vagy  kőmetsz- 
vényekkel.

A’ postahivatalok az előfizetések fölvehetésére miniszterileg utasitvák.
Előfizetés Budapesten házhozhordássaljúliustól decem berig  5 pfrt.
Postán a’ vidékiekre nézve 6 pft, negyedévre helyben 2 ft 3 0  kr. p., vidékre 3 pft, e- 

gyes számú példány 15 kr. pp.
A’ budapestiek előfizethetnek Emich Gusztáv könyvárusnál,  a’ vidékiek az illető posta- 

hivataloknál.
Mindennemű h irdelvényekért, sor szerint 3 pkr. fizettetik.

Budapesten apr. 2 6 .  1 8 4 8 .

f  rr

S I T O
A’ gőgösök já-

1848.

rasa a> m i

Íjélő! kezdve.
Z i m o n y b a  Pesttel kapcsolatban minden

1848ik évi május
S z o l n o k r ó l  S z e g e d r e ,  T i t t e l b e  és 

„  „  kedden regge l .
,, S z e g e d r e  minden szerdán és szombaton regge l  

S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden hétfőn, csütörtökön és szombaton reggel .
„  Z i m o n y b a  minden szerdán reg g e l .

Z i r n o n y b u l  T t t t e l b e ,  S z e g e d r e  és S z o l n o k r a  minden csütörtökön.
Minden kedden indul egy vontatógőzös Szegedről Zimonyba, és minden pénteken 

Zimonybul Szegedre.
P e s t ,  május Í jén  1 8 4 8 .  6 — 0

temez idei nagyságos rectorának, bezárólagfo
lyó évi junius 15ig benyújtani, és hitelesen bebi
zonyítani kell: hogy tiszántúli származású, római 
katholika hitü, jó erkölcsű, a’ tudományokban 
dicséretes előmeneteli], szegény sorsú, és vagy 
közép-vagy főtanodában járó ifjak legyenek. 
-  Kelt P e s t e n , április 14kén 1848. Szoblahói 
P á l m a  Elek, egyetemi tanács jegyzője. 3— 3

H i r d e t é s .
Néhai Gotzigh Ignácz, kassai királyi főta— 

nodai nyugalmazott tanár által szerzett,és a’ma
gyar kir. tudomány-egyetemi tanács adomány
zásához tartozó 2 t 0  forintos iskolai segélydij ü -  
rességbe jött. Az azt elnyerni kívánóknak folya
modványaikat n. t. Szabó János urnák, az egye-

M a g y a r o r s z á g  1848ban
irta E l e f á n t y  F erencz

a ’ népnek felvilágosítására irt korszerű munka megjelent ’s 2 0  p. kra jczár-  
ért kapható K i l i á n  és tá rsa  könyvkereskedésében, úgy e’ lapok szerkesztő hivata
lában. 1— 3

T a n s z é k r e  p á ly á z a t-h ir d e té s .
0  cs. ’s apóst, kir Felsége kegyelmesen meg

hagyni méltóztatott: hogy a’ pozsonyi főtanodá
ban a’ természeti jogtan Kolbay Mátyás által a’ 
bányajogtan további megtartása mellett, adas- 
sék elő; az álladalomtan és magyar közjogtan

székére pedig pályázat hirdettessék. Miről az il
letők azzal értesit tetnek: hogy az említett tan
székre,a’ magyar királyi tudományegyetem jo g 
kara előtt tartandó pályázás határnap ja , folyó 
észt. October 5kére tűzetett ki. Pesten mart.23án 
1848. Szoblahói Pálma Elek,egyetemi tanács 
jegyző. 3— 3

A’ gőzösök in- ü l  (tolásai Pestről.
1848dik évi május Tjétől kezdve.

P e s t r ő l  B é c s i  g naponkint reg g e l i  6  ó ra k o r ,  kapcsola tban Győrrel.
„  O r s o v á r a  minden vasárnap reggel i  5 ó rak o r ,  Galacz és Konstantiná- 
„  „  polylyali kapcsolatban az oláh részen, és május 7 és 21 dilién
„  „  Odessával.
„  „  minden csütörtökön regge l i  5 órakor (minden 14 napokban
„  „  egyesül Galacz és Konstantinápolylyal a ’ török részen.)

E’ gőzősök megérkeznek Orsováról minden vasárnap reggel i  4 órakor, és 
minden csütörtökön délutáni órákban.

,, T i  t t e l  i g  minden kedden és pénteken regge l i  5 ó ra k o r ,  le és fölfelé 
„  ,, Eszéken át; a’ kedden induló gőzös Szegeddel kapcsolatban áll.

£ 3 ^  E ’ gőzösök minden vasárnap és szerdán délutáni órákban Tittelből megérkeznek.

Vontató hajók indulásai.
P e s t r ő l  B é c s b e  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 

szombaton megérkeznek.
„  O r s o v á b a  minden kedden elindul, és minden szerdán megérkezik. 

P e s t e n ;  május Íjén  1 8 4 8 .
A z  első cs. k ir. szab. D unagözhajózási társaság föügynöksége. 6 — 0

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y .  —  Nyomatik Tr

Jelentés a’ birkatenyésztőkhez.
Alulirt, mint tiz év óta mindenkor, úgy azidén is a’ közelgő gyapjunyirésre azon leg

jobb minőségű gyapjumosó porból — mellybül egy mázsányival három ezer darab juhot hófe- 
jérségüre moshatni— bizonyos mennyiséget készítettem eladásra, mellynek elfogyásáig min
denkinek szívesen szolgálok. —

Említett állításom hitelesítésére az én gyapjumosó porom által a’ főméltóságuOdescal- 
chi hg  szerémi uradalmában létesített eredvényeket e’ mosóporral együtt nyomtatásban közlöm.

P e s t e n ,  májusban 1848. P r e y  s József And. orvos-fűszerárus P e s te n , a’ 3 körona- 
utczában 136. szám alatt. 2 - 3

Ip a r  é s  m ű v é sz e t
Minden héten egyszer (szombaton) másfél ivén tervek és rajzok kíséretében megjelenő 

folyóirat, szerkesztik:
Glerabai Károly és Birányi Ákos.

Előfizetési ára  egy évre 12j írt., félévre 6 frt, egy negyedévre 3 frt pp. házhoz-küldéssel; 
vidékre egész évre 14, félévre 7 frt pp. Előfizethetni az iparegyesület szállásán (szabadsajtó- 
utcza Ilkey ház ,  első emelet) és] minden postahivataloknál. A’lap megindul julius elején.

Az első számmal megjelenendő rajz a’ nemzeti muzeum terveit adandja, az intézet tör
ténetével; aztánkövetkezendnek különféle iparos ’s művészeti rajzokkal felváltva: Pest köz- 
és jelesb magány-épületeinek tervei ’stb. A’ terveket aczélba metszendi V i d é k i  K á r o l y  
és f i a .  —

Hazánk iparosai ’s művészei, névszerint mérnökök, építészek, szobrászok, gépészek ’s 
mindenféle műnökök! nektek ’s általatok a’ hazának van e’ lap áldozva, pártoljátok azt! 2— 3

a t t n e r - K á r o l y i  betűivel uri-utcza, 4 5 3 . szám.



5!e"ielenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; n_ 1 a r s a 1 k o d ó pedig ponteken,, un..?O J...   
kés/tó ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Traltner-Károlyi ház első  emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta--hivatalnál. Az ausz 

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle lurdetvény fölvétet
Az ausztriai 

ik ’s

v j  v j  • ......... . " i v a u i  i í v i y  iH' ii  a
birodalomba vagy külföldi larlományokta kivált- 
pontosán és jutányosán küzölletik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Horvátországi és erdé
lyiizgatások apseparatísirms mellett. Miniszteri rcndelelek E o vá s. 
irodalmi újdonságok.-- V i d é k i  mo z g a l ma k :  Honlli, l'urőcz, 
Torna, N.Bánya, Debreczen, Szeréin és l’ozsegából.)

Kül f öl d.  (Franczia, Olasz, és Németország.)
Ér t e s í t i ) .

MAGYARORSZÁG és ERDEI A .
P e s I, május l 5ón.

Horvátországi dolgainkkal még mindig nem vagyunk 
rendén, sőtkuruczabbul, mint eddig.

Pedig Horvátországon keresztül vezet azut te n g e rp a r 
tunkhoz: azon átkeli épilnünk fiumei vasutunkat, hogy a ’ vi
lággal kereskedési ölelkezésbe jöhessünk.

A’ bán rövid utón nyert hatalmát dictatorsággá emelé , 
’s az illyrek lelkes örömmel, birka szelídséggel térdet,fejet 
hajtanak; meri csak a’ bándiclátor vezetendi őket az ígéret 
földére, az önkény vasvesszeje alá.

Tényeket hozunk föl, mert ezekben korunk olly dús, hogy 
a’ láblabirói szóhalmazt bátran kerülhetjük.— Figyeljünk.

Május lsójén a ’ zágrábi p o lgárság  községi gyűlést ta r
tott,mellyhen azon helytartósági inlézvényolvastatottföl,molly 
szerint Jellasich horvát bánná neveztetik. Zúgtak a ’ zsiviók 
szűnni nem akaró lag ; majd gralulationális küldöttség nevez
tetik ki ő bánságához. Nyomban ezután olvastatott a ’ báni kör
levél, mellyben a’ hatóságok utasiltatnak parancsokat a’ jövő 
tartománygyülésig s e n k i t ő l  el nem fogadni, mint kizáró
lag a’ b á n tó l ’s ennek folytán azon helytartósági intézvény, 
mellyben István nádor főherczegnekMagyarország’s kapcsolt 
részeiben kir. hatalom ada t ik— félrevelletett, minthogy az 
illyrek utasítást és parancsot csak bánj októl fogadnak el.

Ugyanazon napon délután a ’ turmezei kerület hatósági 
személyzete a ’ kerületi helyettes gr. Modich vezérlete alatt a’ 
bánnál megjelentek, midőn is az apró dictátor szemökre ve
ié, hogy eddigi parancsainak nem engedelmeskedtek. Mire 
M o d i c h  válaszolá: mikéntTurmező c sa k a ’ k irá lynakenge-  
delmeskedik ’s a ’ törvényes hatalomnak. Erre a ’ bán: „nem  
csak a’ királynak, hanem nekem is engedelmeskedni fognak 
önök“  ’sin té  őket, ne engedjék a’ dolgot odáig menni, hogy 
fegyveres erővel kényszeritfessenek a’ dictátori hatalom előtt 
térdet hajtani.

E ’ hó 20ánZ ágrábm egye  közönsége közgyülésltartand, 
mellyre a’ turmezeiekjogszerin t megfognak jelenni. A’ lelkes 
kerületieknek hasonló föllépésük megbuktathatja a ’ győzhet- 
lennek kürtőit illyr pártot.A’városi csendbizottvány tehát h a -  
tárzatot hozott, hogy a ’ tnrmezeiek azon napra nem fognak a ’ 
városba  bocsáttatni.A’ Száva-hid egy része szól fog szedetni.

Ezen igazságos eljárás az igazságos bán hatalmára t á 
maszkodik ! ?

A’ bán a ’ melléktartományok legvakbuzgóbb illyr pa t
riótáit conferenliára hívta meg, mellyhen a ’ választási ’s kép
viseleti sz ab ál yo k fognak kidolgoztatni ’s akkor majd a ’ ta r -  
tománygyülés határnapja is meg fog alapiltalni.

Je  l a s  i c h  horvát bánná neveztetvén ki, midőn ren 
deletéiben olly irányt vön,mellyek aTörvényekkel egyenes el
lentétben álltak, ’s mellyek a ’ Magyarhonién elszakadásra 
mulatlak: Z ágrábm egye első alispánja Sz u v ic  h József egy 
levélben megfagadá néki az en g ed e lm esség e t , ’s ót horvát 
bánnak el nem ismerő. E ’ nyilatkozat a ’ dictátori kissé m eg 
szeppentő ’s azért, hogy saját kezecskéivel ne legyen kényte
len a’ fűzből gesztenyét szedni, az alispáni levelet ábrándos 
környezői közt közLudomásuvátevé.Ezek lölizgatáka’lanatisáll 
töm eget ’s fegyverre hívták a’ nemzetőrséget azon szín alatt,  
mintha a’ megtámadott alispánt védeni akarnák. S z u v  i c h  a ’ 
kasinóhan volt, hóimét fegyveres kísérettel a ’ városházához 
vezettetett ’s onnétkigunyollalva lakába hurczoltatott ,  hol e -  
gész f. hó 7ke ig  fegyveres őrizet alatt tartatott , mig végre  si
került a ’ m egrögzött  gonoszságnak a ’ 6 5  éves ag g  hivatal
nokról őrültséget hitetni el ’s ennek nyomán a ’ bán őt és h o r -  
vá l-m agyar pártjá t a ’ megyei hivataltól, mellyre közbizalom 
által választattak, a ’ törvények szentségének egyenes m e g -  
szeplősitésével megfosztá’ ’s önkényleg, mintha csak egy 
csapat bakancsossal lelt volna dolga, e ’ köv. ideiglenes tiszti
kart alakitá:

E l s ő  a l i s p á n :  Krály Sándor;  2ik: Kacskovies Fér.;  
3ik: BunyeváczJózsef. F ő j  e g y z  ő: Zlatarovics Robert. Fő
ügyész: Spisich Ferencz; közpon. főbíró: Rubido Antal; és 
igy tovább az utolsó eskültig.A’m agyar horv. érzelmüek mind 
kihányattak ’s helyükre illyrek neveztettek ki, a ’ megyei kö
zönség legcsekélyebb befolyása nélkül.

Ezen botrányos báni eljárást a’ zágráb i német lap szé-

pítni erőködvén , őt egyenesen az olly régtől óla várt tót 
m e s s i á s n a k  nevezi ; ’s föl hi minden fanatikus lú lo t ,  és 
bigót illyrt, hogy föltétlenül engedelmeskedjenek néki. Ú az 
úr,  övé az o rszág ,  az erő és hatalom.

S z l á v  és s k l á v  csak egy betű különbséggel vál
toznak. Értelmük ugyanaz.

Zágrábban  a ’ becsületes horváloknak kasinójuk is volt, 
hol társalogni szoktak. Jelenleg a ’ főfő hatalomban nagy lá -  
masztlelő illyrség odáig erőtette a ’ d o lg o t , hogy e ’ kasino 
május Skán bezáratott , ’s illyr színezetű zászló vonatott reá.

A’ lény-csoportozalbúl ennyit mostanra helyszűke 
miatt is elégnek tartunk.

J o z i p o v i c h  főispánná lett Z ágrábban ;  Hrabovszky 
pedig biztos. Legszerencsésebb választás, csak hogy ma
gyar táblabirói tempóra jó későn történt. Az illyr dolgok vér 
nélkül többé nem igazithatók rendre, és a ’ minisztérium még 
se rendezlet mozdítható nemzeti őrséget.

Azt mondják, n i n c s  p é n z e. Ez nagy baj, kivált ol- 
lyankor ,  midőn a r r a  kiáltó szükség van.

Azonban a ’ körülmények rendkívüliek,’s ezek rendkí
vüli intézkedéseket sürgetnek.

Az egyetem,fundus s tudiorum’stb. meglehetős összegű 
tőke pénzzel bírnak; vegye föl azt a ’ m in isz ter. ,’s a ’ t.vényes 
kamatokat űzesse a ’ státus. Ha a ’ dolgok rendben lesznek e ’ 
kölcsön norm ális  állapotába vezethető viszsza.

A’ po lgár ,  ki e’ sorokat írja, muraközi születés, de van 
Varasdban is vagy három szilvafája, nem szeretné azokat az 
ellenségnek hagyni. Miként hagyha tná lehá taz  ország ten g e r 
partját Horvátországnak, más szóval a’ muszka czárnak ? —  
Pedig ez könnyen megtörténhetik, ha Jozipovichnak főispáni 
oklevelén kívül egyéb fegyver nem adatik kezébe.

J e 1 a s i c h Bécsből támogaltatik. H r a b o v s z k y  és 
J o z i p o v i c h  nak Pestről kell támogattatnjok: különben szú
nyogok ökör ellen.

P e s t ,  május 14kén.

Az e r d é l y i  s z á s z o k  mint e re jé n e k , ’s méltóságának 
öntudatában levő, ’s a’ személyes szabadságban m eg é re t t (? )  
nép,mint őkm agukatnevezik ,a’ magyarországgali uniót le  i -  
g á z á s nak fennen hirdetik.De kitalálták a ’dolog nyitját, mert 
azillyen te r ronsm us által kényszerűiéit unió távol sem mérköz- 
hetik az ő magasztos eszméjükkel, mert ők uniót akarnak , 
nem azzal a’ separalistikusM aggyarországgal,a’ hanem dicső 
Ausztriával, melly iránt példátlan hűséget ők örökké bi
zonyítanak. —

És ezen hűség érzetében kevély önérzettel nyújtják 
jobjukat a’ szeretett Ausztr iának.— ’S jaj annak, mert h azaá-  
rulónak hirdetik mindenhol, ki a ’ magyarhoni uniót pártolni 
merészelné, mert ő nekik „K aisers laa t“  kell, ők hívek, mint az 
ebek. ók  hivségökkel dicsősséget aratandnak. —

Mi ez urak? Nem ellenforradalom é?—  És kinek a’ m ü-  
ve?Vagy ollyanföld é a ’ száz népnek kebele,hogy magától is 
m egterm i a ’ maszlagot és bo londgom bát?—

Nem jöt t é a ’ gonosz éjjel,és nem h in té  é el a ’ m érges 
magot,  melly illy buján sarjadzik. — És kik azon gonoszok? 
de ki az az ember, ki előtt ez talány volna? —

Nemde tudjátok, hogy ez szerelmesünk mive, szerel
mes ausztriai kormányé. —  Ó szerel bennünket, csaknem tu 
dom: jobban e, mint mi őkel! Ó édesget bennünket,hogy a ’ 
státus adósságba bele harapjunk, édesgető szerei pedig ezek: 
contrarevolutió a ’ szászoknál — h o m l o k n á l  —  ráczoknál, 
oláhoknál.— Elmondhatjuk mindannyinál, ismerjük mind ezt: 
szerelmesünk ez a ’ temüved. Háládatosak leszünk sírunkig.

Megfizették a ’ bért hajdani tróntartó szavainkért, m óri-  
amur p ro  reg e  nostro , megfizették azzal, hogy a ’ pragm atica  
sanctio megtételétől fogva annak lé trehozatáig csak kétszáz 
és nehány esztendőkellett. Háladatoss&got buzdítasz kebelünk
ben, ollyant, mintmillyent te m utatái az u rban .—

És milly okos nép az a ’szász alig já rha t  v égére  eszének 
az e m b e r ! — A’ majdlan életbejött unió közepén ő egy m a
ga  álland,mint kutyakelrecz kiáradl Duna habjain hűséges la
kóival, hányatva vettetve a ’ szabság hullámitól.

Vagy az elsüllyedt absolutismus helyén keletkezett nép 
szabadság tengerén  egy Sodorna vagy Gomorha, a ’ t e n g e r -  
szine fölé kinyúló torony csúcsa leendsz.—  Varjútól nevárj 
r igó  fütyülést, hanem nézzük mit beszélnek az okossab em 
berek. —

íme székely testvéreink nyilatkozata:
N y i l a t k o z a t .  Fájdalommal értesült nemes nem ze

tünk, azonkedvellen hirekről, hogy oltalmazni,védeniminden

testvéreit vonakodnék: bár  honnan merüllek, szárnyaltak e -  
zen valótlan hírek, átkot mond a ’ nemes székely nemzet ezen 
hir terjesztőire. AzUzon helységből visszatért fegyveres csapat 
is csak azon hiedelemből vonult tűzhelyére vissza, hogy midőn 
a ’ közhaza veszélyben van, nem annak védelmére használni, 
hanem külföldre vinni kívánják. A’neraesszékelynemzetbű volt, 
az most is,és marad az időkvégeig. Ó óvja magát, óvni fogja 
hazáját —  igen minden tes tvére it—  bármellyik szögletében 
lakjék is , e ’ kis honnak.óvni fogja egy utolsó csepp véréig 
izmos férfiúi karral,ha a ’szükség, ha egész közhaza ésszab ad -  
ság vagy egyesekjava is kivánandja: A’ nemes székely nemzel 
visszatorol minden róla balul elszárnyalt híreket.  De sőt ezek- 
ellenében, jelenleg indulandó is, egy erős csapatja— édes 
hona bel oltalmára —  ’s kész az egész nemzet erejét,  (ha női 
g o n d r a ’s oltalomra szorul is családi tűzhelye) föláldozni a’ 
haza és annak minden egyes tagjai nyugalma ’s boldogsága  
eszközlésére.  Igenis! nyíltan szól a ’ nemes székely nemzet, 
mert lejárt a ’ titok ideje — nyíltan szól arról — miről eddig 
hallgatott,  mert nem volt szükség nyílt szavaira. Ó tehát k M -  
állja jelenleg a ’ haza biztosítására, bogy SO nyolezvanezer, 
kész hadi katonát kiállít oda, hol a ’ haza boldogsága, nyugal
ma kívánja; ’s az ellen, ki botor lenne azt bántani. Ez a ’ n e 
messzékely nemzet párolás nyilatkozata’s ennekte tte lis  m eg 
felelni kész minden áron, mert a ’ hű székely nemzet szereti ho
nát,  szereti jó királyát, igen igazságos elöljáróit is, ’s ezekért 
vérét is kiontani kész, most és mind örökké.

A’ nemes székely nemzet nevében, annak 
több hű fiaitól.

R e n d e l e t .
A’ belügyminiszter előterjesztésére rendelem , a ’ mini 

következik: 1 ) főispánul K őrösm egyében: Z i d a r i c h J á -  
n as; főispánulZágráhmegyében: J o z i p o  v i c h  Antal nevez
tetlek ki általam. 2)  Jelen rendelet végrehajtásával a ’ bel
ügyminiszter bizatik meg. Budapesten, april I 6 á n  1 8 4 8 .

I s t v á n ,  nádor ’s királyi helytartó.
Belügyminiszter S z e m e r  e Bertalan.

líicatcilos értesítések a z  igazságü gyi m inisztérium tól.
I. K ö r l e v é l  a’ t ö r v é n y h a t ó s á g o k  ’s t ö r v é n y s z é -  

k e k h e z.
Az igazságügyi miniszter fölügyel az egész polgári törvény

kezésre, ide értve a’ sz. széki, bányászati ’s váltói bíróságokat is. 
— Felügyel a büntető törvénykezésre, börtönökre, közvádlókra 
’s esküdtszékekre, az ügyvédikar viszonyaira ’s hiteles helyekre. 
— Ugyanazért minden ezekre vonatkozó jelentések és folyamo
dások az igazságügyi miniszterhez intézendők.

A’ királyi fiscussal ’s a’ királyi ügyek igazgatóságának e -  
gész személyzetével csak annyiban leend érintkezésben az igaz
ságügyi minisztérium, a’mennyiben törvény szerint nérnelly bün
tető perekben a’ kir. fiscust illeti, mint közvádlót, a’ felperessé®; 
’s e’ végre külön egyedek fognak, mint országos közvádlók, ki
jelöltetni,’s azoknak hivatalos eljárására az igazságügyi minisz
ter ügyelend fel.—Minden egyéb tárgyakban a’ kir. ügyek igaz
g a tó s á g a i  pénzügyi miniszter alatt áll, ugyanazért oíly folya
modások, mellyek a’ királyi fiscust más egyéb viszonyokra nézve 
tárgyazzák, nem az igazságügyi miniszterhez utasitandók.

A’ kegyelmezés jogának gyakorlását ő fölsége magának 
fentartván, e’ tárgyakat az 1848. Illik törv. czikknek 24ik §. sze
rint az ő fölsége személye mellé rendelt felelős magyar minisz
ter fogja kezelni, mind azon perek tehát, mellyek kegyelem ut
ján ő fölségéhez viendők , valamint szintén minden egyéb a ’ ki-  
i ályi kegyelmezés köréhez tartozó magány - folyamodások is e -  
gyenesen Bécsbe, az o felsége személye mellett levő magyar fe
lelős miniszterhez lesznek küldendők.

A’ m ár folyamatban levő , vagy még ezután folyamatba 
t endő úrbéri perek, az i848ik évi 10. tezikk szerint, a’ megyei 
törvényszéktől ezentúl a’kir. táblára lévén fölviendők , minden 
efféle perek, midőn fölebbvitetnek, az illető törvényhatóságok 
által egyenesen a’kir. táblához küldessenek f-4. Minthogy azon
ban az igazságügy miniszterének köréhez tartozik e’ részben is 
az igazság gyors és rendes kiszolgáltatására felügyelni: minden 
olly folyamodások, mellyek valamelly úrbéri pernek helytelen 
késleltetését illetik, vagy a’törvény-szabtautnak elmellőzéséből 
származott panaszokat tárgyaznak, az igazság miniszteréhez a -  
dandók. Csődületi határnapok at, kötelezvényeknek, váltóknak’s 
más okiratoknak megsemmisítését az igazságügyi minis/ter hir— 
detteti ki. — Az határoz a’ korengedvények megadása fölött , ’s 
az tárgyalja a ’ protestánsoknak a’ házassági akadályoktól! föl
mentése iránti kérelmeit minden olly esetekben, mellyek ekko
ri g a’ m.udv. kan ez ell ária elébe tartoztak; az ügyel tol a’ hon
polgároknak idegvnekkeli jogviszonyait tárgyazó ügyekre. —  
Minden ezekre vonatkozó folyamodások tehát, akár törvényha
tóságok utján, akár egyenesen és közvetlenül, ide terjesztendők.

A’ politikai bíráskodást, mellyet eddig törvényszerint a’m a-  
gyar udv. kancel lária  gyakorlóit, ezentúl a ’ törvény további ren
delkezéséig, az igazságügyi miniszter gyakorolja. Ugyanazért a ’ 
sommás viszszabelyeztetési perekben a’ folebbviteli bíráskodás, 
minden, akár p o lg á r i , akár büntető törvénykezésen elkövetett 
formahibák iránti folyamodások elintézése, valamint szinte ekko-
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rig Q2 udv magyar kanczellaria áltál kiadatni szokott bírói pa 
rancsok kiadása, továbbá bírói delegátiók, bírói zár iránti kér
dések az igazságügyi miniszter köréhez tartoznak , ’s minden e- 
zekre vonatkozó íolyamodások és panaszok ahoz intézendők.

Az igazságügyi miniszter készitendi a’büntető ’s polgári ité- 
lőszékeknek, a’ törvénykezési eljárásnak ’s az ügyvédi karnak 
rendezését illető törvényjavaslatokat, és a’büntető, polgári ’s bá
nyatörvénykönyvek javaslatát.—Ezen munkához a’ minisztérium 
rendes személyzetén kívül fognak alkalmaztatni más , e’ végre 
külön felszólítandó ’s díjazandó szakértő egyedekis; de ezen fö
lül szívesen fogadja az igazságügyi miniszter minden honpolgár
nak czélszerüközremunkálását; ugyanazért, a‘ki a’mondott tá r 
gyak valamellyikére nézve, akár az egész tárgyat kimerítő, akár 
annak valamelly részét fölvilágosító, jól kidolgozott javaslatot a -  
kar benyújtani, azt a’ miniszter teljes készséggel fogadandja.

Hivatalos levelek, mellyek az igazságügyi miniszterhez irat
nak, ezen egyszerű czim alatt: ,,az igazságügyi miniszternek“ 
hivatalból postán Budára intézendők.

Magány-folyamodók Írják a’ miniszterhez inlézett folyamo
dásaikat ugyanazon egyszerű czim alatt, de a’folyamodvány kül
sején a’ folyamodónak neve ’s a’ folyamodás tárgyának rövid 
megemlítése kitétessék.

A’ folyamodóleveleket ’s egyéb nem postán küldött hivata
los iratokat Pesten Tóth Lőrincz, miniszteri titoknok urnák hi
vatali szobájában (jelenleg az István főherczeghez czimzett ven
déglő 27ik száma alatt), naponként reggeliP órától I2ig, vagy 
pedig Budán, az igazságügyi minisztérium igtató-bivatalában , 
az országházban, szintén reggeli 9 órától I2 ig  kell beadni.

A’ ki valamelly hivatalos ügyben az igazságügyi miniszter
rel személyesen kíván szólani, azt a’miniszter tulajdon szállásán 
mindennap délelőtti 9 órától ló ig  elfogadja, hacsak rendkívüli 
hivatalos foglalatosság,mint például miniszteri tanácsnak épen 
ezen időre eshető öszszehivása, azt lehetlenné nem teszi. —  
Ghyczy Kálmán állodalmi titkárral pedig a’ vele hivatalos dolog
ban értekezni kívánók hivatali szobájában Budán, az országház
ban a’ délelőtti órákban naponként értekezhetnek.

A’ tárgyalás alatt levő, vagy már bevégzett ügyeknek mi
benlétéről az igazságügyi miniszter igtatói hivatala (Budán az 
országházban) adand fölvilágositást.

Kelt Budán, május 5én 1848. Igazságügyi miniszter D e á k  
Ferencz. —n. R e n d e l e t  a’ n á d o r i  b í r ó s á g  i r á n t ,  a’ j á s z k u n -  
k e r ü l e t i  r ö v i d  u t u  p e r e s  t á r g y a k r a  ’s s z á m a 

d á s o k r a  n é z v e :
Császári királyi főberczeg István nádor, mint ő felségének 

az országbóli távollétében teljhatalmú királyi helytartója sze
mélyének sérthetlensége ’s helytartóilag gyakorlott legfelsőbb 
jogai mellett, a’ felelős minisztériumnak törvény értelmében a -  
lárendelt hivatalt nem viselhetvén, ’s ez oknál fogva,az 1848. évi 
XXVIII.tcz.szerint ő fölség.az országbóli távollétejdejére,a’Jász— 
Kunok grófsága gyakorlatáról is lemondván , ’s eképen az ed
digi nádori törvényszék és személyes bíráskodás is önként meg
szűnvén: ennek következtében, az igazságügyi miniszter előter
jesztésére, nádor ’s kir. helytartó ő fensége által rendeltetik:

1. §. A’ Jászkun kerületek köztörvényszékétől eddig a’ ná
dori törvényszékhez fölebbvitetni szokott minden rendes folyamu 
perek, ezentúl, újabb törvényes rendelkezésig, a’ hétszemélyes 
táblához lesznek megvizsgálás végett fölebbviendők; a ’ hová az 
eddig a ’ nádori törvényszékhez fölebbezett ’s még még nem vizs- 
gált perek is át fognak tétetni. Ez okból

2 §. Ezen pereknek előadása végett a’ hétszemélyes táb - 
Iához egy rendes fizetéssel ellátott, de szavazatnélküli külön e- 
lőadó fog az igazságügyi miniszter előterjesztésére nádor ő fen
sége által kineveztetni.

3. §. A’ folyamodás utján elintéztetni szokott keresetek pe
dig, mellyek eddigelé a’ nádorhoz vitettek fel legfelsőbb megiii- 
rálás végett, ennekutána egy, az igazságügyi miniszter előter
jesztésére nádor ő fensége által kinevezendő ’s három tagból ál
ló fölebbviteli bírósághoz fognak végellátás végett fölebbeztet- 
ni,— az eddig el nem intézett illynemü ügyek is ehez tétetendvén 
által. —

4. §. A’ felkelési és közmajorkodási pénztár iránti száma
dásoknak felsőbb megvizsgálása is ezen bírósághoz fog tartozni.

5- §• A’ törvénykezési formahibáknak orvoslása, valamint 
a’ perujitási engedelem megadása is, ezentúl az igazságügyi mi
nisztériumnál lesz eszközlendő.

6. §. Egyébiránt pedig az eljárásra nézve az eddigi törvé
nyes gyakorlat fenmarad.

III. Azon nádori bírósághoz, melly a’ Jászkun kerületekből 
fölérkező folyamodványi ’s egyéb rövid-utu peres tárgyakban ’s 
a’ felkelési és közmajorkodási számadásokban fogjaa’ május Bán 
kiadott rendelet 3ik ’s 4ik §ai szerint a’ legfelsőbb bíráskodást 
gyakorolni,az igazságügyi miniszter előterjesztésére, ő friisége 
a’ kir. helytartó által, elnökül S t o f f  e r  József, közbirákul pedig 
E k 1 é r Imre ésF o d o r  Béla neveztettek ki.

A’ ezéhi segédek ügyében a ’ minisztérium annyit tőn , 
hogy a’ mestereket és segédeiket fölös számmal bizoltvány- 
nyáalakitá egyezkedés végett a’ teendők iránt. Ha m eg e 
gyezni nem tudnának,akkor a ’ miniszter maga rendelkezen- 
dik, addig is csendre inti az illetőket. Ez egyeztető bizott- 
ványba, melly I4 é n  már öszszeülendő vala, a ’ minisztérium 
részéről R o m b a u e r  Tivadar, F a d g y a s P á l ,  C s a n á d y  
Ferencz, és G y u r k o v i  c s  Mátéjelenendők meg.

A’ könyvnyomtatókra nézve külön bizottvány alakít
tatott. Sikere ?

Múlt héten Budán egy tímár emberbőröket készittetett 
ki, hogy azokat a ’ nemzet történettárának szentelje , a ’ ma
gyar nemzet iránti szeretete és tisztelete jeléül.

A’ minisztérium egy alkalommal azt mondá, hogy E r 
délyben az unió dolga jó lábon á l l : —  de tudjuk, hogy ennek 
három lába van.— A’ magyar, meghiszszük, hogy jól áll, és 
az oláh is talán, de az a’ német, az rendesen görbén  szokott 
állni. Ránczba kell szedni.

Pesten a ’ bőregerek öszszejölte^, ’s egy tá rsaságo t a -  
lapitottak ezen czim alatt „Deutscher Klubb.“

A’ „forradalmi csarnok,“  néhaiFillinger kávéháza ne
vezetes metamorphosisokat szenved: „kártyázó szobái tanács
teremmé alakíttatnak át.“  Ez aztán méltó a ’ forradalom fiai
hoz.— Ott,hol a ’marczius előtti fiatalság pénzét elvesztegeté, 
ott a’ martiusi és utáni észt fog nyerni:— lehet é aztán p a 
nasz reájuk?— Ha ez tovább is igy menne,úgy jöhet idő,hogy 
bizonyos intézetek honleány-nevelő intézetekké alakulnak át.

Mikor az a ’ csetepaté volt Budán, egy akkora gránátos 
m in ta’ Mátra, egy akkora kis fiút kergetett mint egy csiga, 
és miután egy kapu alá szorította, a ’ mangalétával infámi- 
san megezirogatá. Hlyen hősök vitézeink.— Aztán még tu 
dunk félni attól a ’ maroknyi orosztól?!

Akkor szinte vagy húsz ember egy korcsmába mene
kült, de a ’ korcsmáros (1*2. szám alatt) maga is mészáros 
lévén, kiverte őket, és a ’ menekülni akarók közül egykeresz
tül is szuratott , több megpleziroztalolt.—  Ez a ’ kocsmáros 
aligha nem magyar vérből hurkái akart csináltatni.— A’ pesti 
polgárok pedig, az eszemadlák, mondják, hogy aláírás utján 
fogják egy hét múlva az iljuságot városunkból k ikerge tn i .—  
A’ martiusi ifjúságot hálafejéből! —

Szegény bécsiek és németek, ti olt künn azt mondjá
tok,hogy másodszor keilend meghódittanotok M agyarorszá
got. Azt tartom,előbb nekünk kell azt meghódittani és pedig 
épen másodszor.

Legújabban hallatszik, hogy az oláh nép, melly a ’ ma
gyar nemzet iránt rokonszenvet mutatott, jelenleg emissár iu- 
sok által ellenünk és az unió ellen bujtogattatik , és pedig a ’ 
legpiszkosabb eszközökkel, megvesztegetéssefiámitgatással. 
— Ne mondjuk é e rre  azlámjertek ti édes bécs iek ,  jertek 
azon pár  száz milliócskáért, mi elfogadunk ti teket és bűnei
teket,— ügyé, ezt fogjuk mondani.

Az ifjúság engedvényt kapott önálló felfegyverkezésre. 
— És az ifjúság nem fegyverkezik.— Szó van e l é g ,  de tett 
nincs.— Hol vannak hát hazánkban a ’ tett emberei?Diogenes! 
add ide lámpádat, hadd keressem őket. —

Nagygyá leszünk ! az előjelek nem csalnak. L a m a r 
t i n e  a ’francziaforradalom n a g y  f é r f i  a i  tör ténetétnyolez 
kötetben nyujlá a ’ v i l á g n a k ;  N y á r i  A l b e r t  pedig a ’ 
nagy idők kis embereinek historikusa l*2(olvasd: t i z e n k é t )  
füzetben írja meg a ’ pesti forradalmat k ö n y v á r u s á n a k .

„ A ’ minisztériumnak dőlnie kell.“  Ezt k iabáljáknapon- 
ként egy tojásdad asztalon és körül. „Miért?“  kérdezi egy 
határtalan bizodalmu vidéki vendég. —  „Mert eré ly te len , ha 
lesz, és tétlen, ha erélytelen.“  Riadák viszsza. „É s  miben áll 
télien erély lelensége?“ —  kérdeztelék újólag. E r re  egy g o 
nosz nyelv következőket su g á :  „ m e r t  az iparlovagi kereset 
kormányuk alatt tönkre jutott , és a ’ hivatalok m ég sem ju 
tottak az illetők k eze ib e !“  —  Ezek azonban csak titkos okok, 
a ’ nyihányosak a ’ n e m z e t  n e v é b e n  zengenek. —  É r 
tettük ?! —  Hm ! hm ! — -

N épszerűség =  minisztérium elleni ócsárlás.
B á to rság — nagy száj. Nemzet =  elégületlen csoport. 

R e s p u b l i c a =  semmivel bírás.'—  Ezek a ’ legújabb ideák! oh 
h a z a ! te mentve v a g y , mert mind ez aegised alatt történik.

R o v á s .
A’ czinegék tisztelegni mentenek a’ bagolynak odújá

hoz.— A’ bagoly kinyujtá utálatos körmeit, és rapsz! a ’ czi- 
negéket szegényeket igen megszabdalta.—  Azóta a ’ czine
gék buzogánynyal já rnak az ur i-u tezában; a ’ bagoly pedig 
nem lévén biztos odújában, mint mondják, Komárom várába 
bujt el.— Itt is, ott is félelem.

I r o d a l m i  uj  d on  s á g  o k. A ’ magyar iro d a lo m -te r
jesztő társulat által kiadva e ’ következő munkák jelentek meg: 
K ö l c s e y  F e r e n c z  n a p  1 ó j a  1 8 3 2 — 1 8 3 3 .  nagy 8ré t .  
1 7 3  lap. Ára I it. 2 0  kr.

A’ k é t  m a g y a r  h a z a  g y ó g y v i z e i  é s  f ü r d ő -  
i n t é z e t e i .  Természettudományi pályamunka. Irta Török 
József orvos doktor 8r. 1 90 .  lap. Ara l  ft. p.p.

G a r a y  J á.n o s  ú j a  b b  v e r s e i  1 8 4 3 — 1 8 4 7 . nagy 
8r. finom gépvelinen, 2 8 8 .  lap. Á ra ?

Ugyanott bizománybán kaphatók : K is  t e r m é s z e t ,  
Ir ta  Lukács Pál. Gyermekek számára. Á r a ?

E s z m é k  a ’ m a g y a r  t u d o m á n y o s s á g ,  a k a 
d é m i a  ’s i s k o l a - ü g y  k ö r ü l .  Ir ta Tóth Lőrincz. K or
szerű röpirat. Nagy 8r.  7 8 .  lap. Ára ?

C o r i o l a n u s ,  Shakespeare után angolból Petőfi Sán
dor. Ára l ft. p .p .—  A’ nagy britt költő e ’ müve a jánlatára  
elég a ’ magyar közönség előtt a ’ fordító neve.

T á r n o k s z é k  é s  t á r n o k i  l ö r v ó n y c z i k k e -  
ly e k .  Ir ta  Kassay Adolf. 4 8  lapnyi füzetke. Ára 2 0  kr. p .p .

Elkésett. —
V égre megjeleni: a ’ T ö r t é n e t i n é v t á r .  Élet és 

jellemrajzok. Irta Vasvári Pál. I. füzet. Csák Máté a rczké-  
pével. Magyar Mihály költségén nyomva. Ára 4 0  kr.pp. —

Nagy 8r.  1 1 2  lap. E ’ müvet előlegesen is ajánljuk minden
kifigyelmébe. —  Róla ’s még néhányról az említettek közöl 
rövid időn érdemlegesen szólni fogunk.

V i d é k i  m o z g a l m a k
II o n t  b ó 1. Tisztelt szerkesztő ur! Önnek ’s közelebbről 

ön honfi levelezőjének, ki ebeli tisztét, mellyet egy év előtt 
már viselni szerencsém volt, önként reám  visszaruházá,— en -  
gedelméből: szabadságot veszek magamnak a ’ „Je lenkort“ 
Hontbóli tudósításokkal időszakonként ellá tn i '")  Határozott 
elvem mostis  az, melly mindig vala. S z a b a d s á g  a ’ leg 
kiterjedtebb értelemben, de alkotványos formáit között, alkot- 
ványos biztosítékok mellett; ’s valamint egy részről a ’ szűk
keblű önzésnek’s tespedő maradásnak (mellyről azonban há
la istennek! már szó is alig lehet) gyűlölője, támadója, ’s te 
hetségemhez képesti ostora, úgy más részről a’ nyegleség ,-  
állelkesülés,- ’s szerapvadászat miatti káros elragadtatások
nak is kárhoztatója vagyok,még pedig ugyanazon egy indok
b ó l , m e r t  m i n d k e t t ő  v e s z é l y e z t e l i  a ’ s z a b a d 
s á g o t .  —

E ’ kitérés után engedje ö n , hogy a ’ tegnapi gyűlést 
röviden öszszefoglaljam. Május 4dike volt azon nap , melly 
Honiban a ’ közös szabadság verőfényében először ragyogott;  
dicső nap! dicső je len tőségénél,  dicső azon higgadt nyuga
lomnál, azon példás rendnél fogva, mellyel m egünnepelte-  
teft. Uraim! a ’ nép érettebb a ’ szabadságra, mint gondolá
tok! . . .N em esek  (é r tem  az eddigi kiváltságosakat) a ’ szű
rösek osztályából igen kevés számmal jelentek m e g ,  annál 
számosabban a’ helységek képviselői —  középszámmal ötöt 
lehetne egyegy helységre venni,—  többen közülök zászlók
kal, ’s nagy részben nemzeti szalagokkal ékesítve. A’ gyűlés 
szabad ég alatt, a ’ megye udvarán tartatott, mellynek tárgyai 
következők valának : követjelentés a ’ lefolyt országgyűlésről 
Kalocsa által előadva ’s felolvasva, melly azo k n á l , kik azt 
megérték  ’s felfogák, jó hatást tett. A’ törvények kihirdetése, 
mellyek közül a’ népet különösebben nem érdeklőknek csak" 
czimei olvastattak fel. Megbecsülhetlen szolgálatot tett e’ tö r
vények felolvasásánál I v á n  k aZ s ig m o n d  polgártársunk, ki 
azokat, közkívánatra,minden részleteikben népszerű, világos, 
szabatos magyarázattal k iséré ,’s a’ jelenvoltaknak számos Íz
ben kitört tetszését, m egelégedését aratá. Szerencsés tapin
tattal jellemzé uj kormányzóinkat a ’ minisztereket egyenként 
és név szerin t;  lelkesen adá elő minden polgárnak a’ hon ’s 
király iránti kötelességeit,’s midőn áltáljában a ’ szabadságot, 
mellyet uj p o lg á r tá r s a k  nyerőnek, nekik egész nagyszerűsé
gében feltárá, nem mulaszlá el az ezzel já ró  mindannyiunk
kal közös kötelességeket is minden ámítás nélkül előadni, ’s 
őket, kivánalukra, a’ szőllőlized, irtványok, nem úrbéri zsel
lérek, kir. haszonvételek ’stb. iránt felvilágosítani.

A’ megyének v álasztó kerületekrei osztása jővén sző
n y e g re ,  a ’ választás főhelyeiül Ipolyság, Szalka, és Németi 
állapíttattak meg. Ez utóbbi ellenében két más kívánat is m e
rült fel. Némellyek t. i. különösen a ’ báthiak Báthot, mások 
különösen a ’ bakabányaiak Bakabányát kívánták, azonban a ’ 
t ö b b s é g  a ’ sokkal czélszerübb Németi mellett nyilatkoz
taié ki magát. —  Említést érdemel ezután elnöklőit alispán 
Majfhényi Lászlónak volt párttársai, ’s baráti nevében is telt 
lelkes nyilatkozata, melly szerint a ’ fenálló uj alkotvány ’s 
ennek kezelői a ’ minisztereknek minden kitelhető módoni 
tám ogatásá t ’s törekvéseikben! elősegítését hazaűui szent kö
telességnek vallván, mindazokat,kik a ’ törvény ’s nemzet ál
tal megállapitolt rendnek ellene dolgoznának, a ’ közhaza á -  
rulóiul bélyegezte.A’belügyminiszteri terjedelmes utasitóren- 
deletnek felolvasása után az állandó bizottvány számos minden 
osztályból érdekelt tagokban állapíttatott meg, melly a’ m e
gye benső ügyeinek további rendezését intézendő V égre  volt 
honi főpénztárnok Udvardy Sándor halálozása következté
ben az ezen állomásra főispán nemlétében alispánilag jelölt 
Laszkány Lajos ésllorváthy Kálmánkozül az előbbi— -ki már 
előtti időkben is több évig dicséretesen ’s nagy pontossággal 
viselte e ’ hivatalt— általányos többségge l  választatott meg. 
Ennyi a ’nagy nap eredvényeiről.— Megyénkben minden csen
des, a ’ n em esség , még a ’ legházsártosabbnak ta r to t t .közsé
gekben is dicséretesen simul a ’ néphez, mellyel eddig olly 
szívesen éreztelé felsőbbségét, de minek bizonnyal nem any- 
n y iraő m in t  az institutiók voltak oka; csak a’ nem zetőrségé-  
lelbelépletése m eg y jó lag  aluszékonyan. P a j o r  István.

T u r ó c z m e g y e .  Május 5 .  Kettős ünnepélynek szol
gált alkalmul a ’ tegnapi népközgyülés. Eegyelőre u g y a n R ó -  
vay Simon báró , mint ujdon kinevezett főispán, hivatalába 
legőszintébb örömnyilványitások közepeit ig ta t ta to t t ; kinek 
tartalomdűs beszédére Sándor Károly fő jegyző’s a ’ n é p n e 
vében lót nyelven L üge  József üdvözlőleg válaszolván, azután 
az alkotott uj törvények hirdeltettek ki, ’s közkívánatra tótul 
is megfejtettek. Vége lévén a ’ kihirdetésnek, a ’ választóke
rületek ’s azok főhelyei állapíttattak m eg; ugyszinte a ’ közép

* )  Ezen szives ajánlkozást örömmel fogadjuk. S z e r k .



ponti ’s állandó bizottványok kineveztettek ’s illetőleg m eg 
választattak. A’ gyűlés néhány táblabirónak ’s tiszt aljegyző
nek kinevezésével, ez utóbbiak közt fenemlitett Lüge  József is 
találtatik, legnagyobb csendben eloszlott. Gyüléshelyül a ’m e-  
gyeház előtti tér szolgált. A’ törvényszabta teendők iránt b i -  
zottványi legközelebb gyűlésben, melly május 8 r a  tűzetett ’s 
mellynek eredvényét majd megírom, lanácskozandunk. A’ zsi
dók megyénkben sem számíthatnak nagy rokonszenvre, jó lle
het hála istennek és a’ nép miveltebb többségének, semmi ki
törésnek hire, nyoma mindeddig nincsen, ’s bízunk a ’ min
denhatóban, nem is lesz.

T o r n a m e g y e .  Addig is, még Tornamegyéből az u -  
jabb átalakulási mozgalmakra vonatkozó lépésekről körülmé- 
nyesbben tudósíthatnám e’ lapok olvasóit; közlöm megyei 
határozatnál fogva a ’ minisztérium iránt bizalmat szavazó, a ’ 
túlságos követelések és a ’ melletti lázilásban vétkes töredék 
tévirányát pedig roszszaló halárzatot, melly szóról szóra ek
ként van: , ,A’ választvány nézetében a ’ közönség is osztozván, 
nem késik az európai újabb mozgalmak nyomán honunkban 
is e lőállott,  ’s ennek nagygyá lehetőséi biztosító eredvónyek 
fölötti ö röm ét,— különösen a’ nemzeten 3 század óta zsarno
koskodott felelősség nélküli idegen minisztérium helyett m eg
n y e r t ’s kivívott magyar független felelős minisztérium iránt, 
—  mellynek ismert lángoló honűságától és szabadság sze
retőiétől uj törvényekben lerakva levő alapon a ’ rég  óhajtott 
alkotványos szabad lét nagyszerű tényezői előállítását lég in -  | 
kább várhatni, —  teljes és föltétien bizalmát nyilványitani; 
— egyszersmind a ’ mennyiben a ’ hírlapok és hallomás sze
rint az országban, egy, különben más körülmények közt fi
gyelmet sem érdemlő töredék, meg nem gondolván, hogy illy 
nagyszerű országos változás mellett, a ’ vég siker biztosítá
sá ra  és a ’ kormányzásnak az uj alapokoni létegesilésére, e -  
gyetértés, és a’ kormánynak,— melly a’ haza legünnepeltebb i 
férüaiból áll, lelkiismeretes tám ogatására  annyira szükség le -  , 
gyen, hogy annak működését és a’ törvényen nyugvó e ljárá-  . 
sát a’ lehetőség, és okszerűségen túl terjesztett vágyak, sőt 
nyílt követelések által zsibbasztani, azt nópszerütlenitve h a -  j 
tását eredvénytelenné tenni akarni, valóságos nemzet elleni . 
bűnnek tartani kell; még is azt tenni nem iszonyodik: a’ k ö -  | 
zönség nyíltan kimondja,miként az emlite.ttöredék által meg- | 
kísérlett em etév irányt nemcsak nem helyeselvén, sőt az,mint 
a ’ hoszszas szolgaság után a ’szabadság életére ébredett nem- j 
zet békés átalakulását lehellenitő föllépést kárhoztatván,visz- j 
szautasilja. Kelt Tornavármegyének I 8 4 8 i k  évben tavaszhó  ̂
29 ik  napján tartatott közgyűléséből. J eg y ze t té ’s közli r e n d -  ( 
szerinti főjegyző Lovász Miklós. j

N a g y b á n y a ,  II. Midőn a ’ nemzetőrség létesítésé
nek eszméje a ’ nemzet jogos  kiváltságai közt megpendült,  
Nagybánya volt egyik város, melly közgyűlésében nem csak 
m agáévá tette ezen honboldogitó eszm ét,  hanem létesítésé
ben tettleges föllépést tanúsított az által is, hogy első n é p -  
gyűlésében választványt nevezett ki, javaslat készítés végett . 
E ’ választvány híven belölté teendőjét.  A’ po lgárság  szem
betűnő részvétet fejteit ki, ’s néhány nap alatt főbb és al
tisztéit is megválasztó. Ezen tevékeny ragaszkodás folytán, a ’ 
bányászati státus (nem királyi) tisztség felszólító a ’ tanácsot, 
a ’ n e m z e t ő r s é g  t e k i n t e t é b e n  a ’ bányász mun- 
kásokkali e g y e s ü l é s r e !  Ezen korszerű ajánlat szívesen 
fogadtatott, ’s csakhamar t é n y l e g e s  lépések tétettek az 
egyesülés folytán történendő tisztválasztásra. A’ p o lg á r -b á -  
nyászság gyülhelyéül a’ minorita-szzei zetesek tágas udvar
tere jelöltetett ki. Az altisztek választása,egészen a ’ főhadna
gyig, békésen folyt l e , ’s midőn ez utóbbi választatnék, két 
párt alakult, a ’ p o lg á r ság  jelöltje Sarudi Mihály városi pol
gár ,  a’ bányászpolgárságé pedig  Sailcz bányász tiszt volt.A’ 
pártok közt erős ütKözés keletkezett,mellyet bélyegző v e r e 
k e d é s  koszoruzolt meg, szégyenére az egyesülés eszméjé
nek. Egyedi véleményemet itt elhallgatom, ’s annyit mondok: 
miként nem Arad, hanem Nagybánya volt tán honunkban el
ső ,  hol a ’ reform oltárán vér párolgóit.  És mindez néhány 
hét előtt tö r té n t , melly idő óta a ’ kedélyek kissé csilapultab- 
bak. A’ törvények fölolvasása után, azok kötelező erejénél 
fogva és szellemében, csakugyan létesült a ’ nemzetőrség.Ka
pitányokul Breuer Lajos, és Hámori János urak választattak. 
A’ rendes szolgálattételt a ’ napokban fogják kezdeni. A’ v á 
lasztvány igen alkalmas őrlakról gondoskodók. A’ nemzetőr
ségi zászló-készitésre egy fényes hangverseny rendeztetett ,  
néhány lelkes ílju kozremunkálása nyomán. —  Politikai éle
tünk űtere igen sebesen lüktet; sokan vérmes szemekkel néz
nek a’ magtartandó tisztujitás elébe. A’ conferentiák nagy
ban folynak.— A’ fiatalság egy clubbot tervez lótesitni, a ’k o r-  
szerü eszmék megvitatása szempontjából.  —  Jó királyunk 
névünnepét kellő lelkesedéssel ülltük m e g .—  A’ napokban 
egy fiatal ember a’ városi ispánt huzakodás közben véletle
nül elsült fegyvere által tetemesen megsebesítvén, az néhány 
napi kínos fájdalmak után megszűnt élni. Az illető törvény- 
hatóság, miként tapasztaltam, erélyes különbséget telt a ’ v é -

letlenség és szántszándékosság közt. Megírtam Nagybányán 
május 2 k á n l 8 4 8 .  H o f f i e r  Viktor, r. 1.

D e  b r e  e z e n ,  május 8. 1 8 4 8 .
Le premier sóin, le premier de\air, quand 

on traite des matieres importantes, ce doit 
etre de purger son ame de toute c ra i n t e 
de toute esperanee. Raynal.

A1 minő k isszerű ’s jelentéktelen midijük van a ’ királyi 
városoknak: ép olly dicső jövendő áll előttük.

Szabadulva a ’ kamara szolgálatának lázából, le ráz \a  
az egyenlően szűkkeblű, nem h on-  hanem nyárspolgári  szel
lemű választott po lgárság  lomha testületét nyakukról —  a ’ 
helyett hogy mint a ’ spectabil is  politika, a ’ legközelbi o rszág 
gyűlés első stádiumában akarta, az igazgatási sakkjátékban a ’ 
pionok számát szaporítsák, mellyeket a’ kormány aztán kény
s z e r ű i g  ide vagy amoda állitanda, hogy általok ütéssé el a ’ 
lovat, vagy a ’ ló által őket: most lerázták középkori mezőket, 
’sifju tényezőként léphetnek ki a ’ szabadság ,po lgárisodás ’s 
műveltség küzdhomokára. —

Mint fogják fel ebeli nagyszerű hivatásukat, minő i-  
rányban indulnak mozgalmaik, minő elemek fogják constru- 
álni kép viselőik testületét, végül minő tisztikar álland a ’ dol
gok élire ? . .  — ez oldja meg jövendőjük kérdését ’s gördít 
fölültök elhatárzó koczkát.

Azért minden idevonatkozó lélnyilatkozványok nagy 
fontosságúak az észlelőre. —

’S már illy szempontból hadd tartsak egy rövidszemlét 
városunk fölött.

A’ tisztujilási előmunkálatok, jelesül a ’ lelkek számának 
’s a ’választóiqualiDcátióval bíróknak öszszeirása immár m eg 
történt. —

Mint já r t  el a ’válaszlv. ez ügyben?énazt hiszem lelkiis
meretesen.Hanemnémellyeknek kifogásuk van ellene. Ép egy 
óranegyeddel ez elolt hallottam egy ügyvéd barátomtól, ki
nek becsületes neve Nagy Ferencz, hogy őt, bá r  már azelőtt 
a ’ választványbelajstromozta a ’ választók közé, annak egy b i
zonyos tagja amúgy sic való, sic jubeo, kihúzta ’s hogy álta
lában az ügyvédek iránt némi scrupulosilas uralkodik. Való
ban ha ez igaz: úgy ez nincs helyén. Még azon kellene igye
kezni jó u rak ,hogy mentül több értelmes ember legyen a ’p o -  
litikai jogo t  élvezendők k ö z t ! . . Vagy fogy azzal Péter poli
t ik a i jo g a ,  ha azt Pál isélvezendi? Épen nem. Hallotlátok-é 
vagy olvastátok é az evangéliumban urak, miszerint Krisztus 
urunk két kenyérrel ’s ött hallal ezernyi népeket vendégelt 
meg ’s úgy, hogy miután jóllaktak, még sokkal több maradt 
mint kezdetben volt. Ez a ’ szabadságról, a ’ polgári jogokról 
szól. —  Nem fogy ez, de szaporodik, ha benne sokan részt 
veszn ek .—

Meg lévén a ’ választók lajstroma, most már az a ’ kérdés: 
minő arányban kelljen a ’ képviselők testületébe alkalmazni ’s 
választani a ’ földművelők- iparüzók, kereskedők, ’s okleve
lesek közül ? . . .

Bizonyos kebelbeli ügyvéd (e l tu  mi üli B ru te ! ? )  irány
adás végettkészilellmunkácskájában azt mondja, hogy a ’k ép -  
viselóklulnyomó részit a ’ földművelő osztálybeliek teg y ék ,  
ezután kisebb részit a’ kézművesek, még kissebbet a ’ keres
kedők, legislegkissebbet az oklevelesek. Ezutólsók azért leg -  
kissebbet,mert különben majdsok dispulátio tö r ténnéka’küz- 
gyüléseken.

ü g y  látszik, hogy ezen nézetet ta lán a ’ legtöbben p á r 
tolják. —

Én szinte ügyvéd vagyok. De részint m ert nem kebel
ben születtem, részint mert csak 5 5  ezüst ft házbért  fizetvén 
nem bírok elegendő miveltséggel hogy választó lehessek, 
részint egyéb okoknál fogva is nem tarthatok tőle, hogy e -  
zen combinatio jogom on  ejtsen csorbát,  melly úgy sincs: még 
is nagyon botrányosnak tűnik fel előttem az egész.

Midőn azutólsó országgyűlés minden szigort kimeritett 
az ügy v éd ek ’s más oklevelesek irányában— önök még en
nél is tovább akarnak menni? Önök nullificálni akarják a ’d ip -  
lomaticus osztályt? ’S csak hog-y sok dispulátio ne történjék 
majd? Hát mit kívánnak önök képviselőiktől hogy csináljanak? 
Hogy Tacitusból dolgozzanak ’süljenek t a l á n ? . . .  No hiszen 
igy szép kornak néznénk elébe! Lennének képviselőink, de 
miilyenek? A’ dolmányzseb tele lesz p én zze l , a ’ felső emelet 
üresen. A’ liclor majd kiáltandja : helyet a ’ tömött zsebnek ! 
’S az é r t e lm is é g n e k ? . .  . Ott a ’ helye, a’ hol a’ kutya bejár!  
(ajtónál). —

Mi szép dolog gazdag embernek lenni, még haollyan 
bárgyú is az ember, mint az ö k r e ! . . . H á t  m ég  diplomával 
nem b í r n i ! No az is megjárja.

Fontos kérdés továbbá a ’ városokra nézve : minő ele
mekből álland a ’ tisztikar ?

Nálunk e’ kérdést il letőleg— bár a ’ tisztujitás a ’ küszö
bön van— még határzottan nem nyilatkozott a ’közvélemény. 
Legalább tud to m m al: nem.

Ezért elmondom véleményemet tájékozásul.
Én óhajtanám,hogy a ’ leendő tisztviselők radikális em 

berek legyenek. Ha mirigy lesz a ’ testben: az egészséges r é 

szek munkáló erejét is megrontja. L egalább ak adá lyozó ig  
hat az Organismus működésére.

Be jó volna most, ha az álliberálisoknak ollyan bűzök 
volna, m in ta ’ pézsma lajhárnak, mellyre szagánál fogva rá  
akadhat a ’ vadász. így megismerhetnék em b ere in k e t! . . .

De mostmit tegyünk ? . .  A’ néhai ellenzék híveit ugyan 
ismerjük.—  De azokkal az ur színe változásán átmentekkel 
gyűl meg szerfölött bajunk. Ki tért meg igazán közülök, ki 
nem? — Ez a ’ kérdések kérdése.

Ha valahogy csalódunk; ha ollyanok jőnének tisztika
runknál alkalmazásba, kiknél a ’ centralisatio cordis csak szin- 
leges ’s kikben a ’ fejét későbben ismét fölemelni megkísértő 
bureaucratia alázatos barmait ta la lan d n á : ez polgártársak 
nagy sor l e nne ! . . .

Hogy illyesmi ne történhessék: én szigorúan m eg b í rá l 
nám kinek kinek múltjá t.’S ha az jóne ki eredvényül, hogy X. 
vagy á .  büdöspecsovics  volt, kiről az igazi megtérés  józa
non elő nem v é lh e tő —  azon mondatbó l,  mert a ’ kutyából 
so h a s e m  lesz szalonna: még janitornak sem alkalmaznám. 
Hogy kokárdát viselnek? az előttem mit se tesz,ha akkora len
ne is, mintegy napraforgó. A’zöld sirdomb fölött: rothadt te te 
mek nyugosznak.

P ár  héttel ezelőtt a ’,,debreczeni értesítő egy szám adók
kal több ezer példányban jelent meg, mintrendesen. Vala p e 
dig ebben egy „Honfi szózat“  cziraüvers Mező Dániel h. bö 
szörményi nemzetőrtől, mellyről m ár előbbi levelemben em li-  
lé s l te l tem .É sép en azé r t je len tm eg  p á r  héttel ezelőtt a ’„ d e b -  
reczeni értesítő“  egy számasokkal több ezer példányban,mint 
rendesen, mert vala benne egy,,Honfi szózat“  czimü vers Me
ző Dániel h. böszörményi nemzetőrtől.

Átkozott mohón kapták itt némelly urak azt a ’ Sándort 
gyalázóocsmány verset.Sajá tköltségükönulánnyomattáktöbb 
ezer példányban azon gálád verset magában  foglaló lapszá
m ot,’s osztogatták boldognak, boldogtalannak.

Hogy ez által decreditálni akarták a ’ népköltőt: v i l á g o s !
Furcsa, hogy illy hamar eltudjuk feledni, mi volt Petőfi 

a ’ pesti mozgalmaknál! Vagy tán ép az a ’ baj, hogy tényező 
v á l t a k k o r? . . .  N o ,ú g y  engedelmet kérünk.Értjük  a’ dolgot.

Rágalmazó hírek az akarják velem elhitetni, hogy egy 
vidéki arany gombos mammuth, most legközelebbi vásárunk 
alkalmával úgy nyilatkozott itt egy közhelyen: „h o g y  ő sokal
ja  Kossuthnak a ’ miniszterséget,  mert — úgymond—  Kossuth 
tán nem is nemes em b er!“

Uram, uram, incognita quantitas uram! hol volt őn,mi
kor az ég zengett?  Tán nyulászni? vagy aludt?

Szegényutólsó Mohikan! Surge , e x p e rg isce re ! . . .
Legyen szabad alázatosan kérnem némelly debreczeni 

polgártársimat: fordítsanak kissé több gondot a ’nyelvtani sza
bályokra. Az a ’ sok„adódik, tevődik, adjék, tessen ’s tb .“  olly 
gonoszul sérii az ember fü ldobját, hogy inkább török borsot 
szagolna helyette annyival inkább, mert legalább én, főleg 
közgyűlésben,ha hallom az illy badar nyelvészetet, mindig ab 
ba a ’ hájfejű táblabirói korba képzelem magam at,  mikor a’h e -  
tedhét országra,hozzá még egy balha lépéssel túlra szóló d ic -  
lióknak ez adta m eg  savát, j a v á t . ..

Valami szép az a ’ nyelvészeti hibátlanság. ’S aztán nem 
is olly döbleri vagy boscói ö rdöngös m es terség  p e d i g ! . . . 
Megvenni néhány krajezáron egy magyar nyelvtant, teszem a’ 
magyar tudós tá rsaságé t ,  egy szép nyári délután lefeküdni 
egy heverdére  ’s c o n c o c t io k ed v eé r tp á rszo r  átfutni,punctum.

Vagy mint telivér ázsiai faj, néhány szunyogásitásnyi i -  
dót se forditnának e r r e ?

Ez borzasztó keleti tempo volna.
Azértsemmi „ódik, ódik ’s tb .“ többé. —
Debreczenben f .é . ju h  l s ő  n ap já n p o l i t ik a i la p fo g m e g -  

indulni„Alföldi H ír lap“  czimmel. Szerkesztők Telegdi László 
’s Stanka József, kiadó: Telegdi Lajos. A’ szerkesztők készült
sége  sok rem ényre jogos ít  e ’ lapot illetőleg. —

Vásári ajándékul egy zsebkönyvet kaptunk illy czimmel: 
„szabadsajtó emlény“  kiadója: Hatvani Gábor, megjelent a ’ 
debreczeni nyomda betűivel. N a g y  József.

S z e r é m m e g y é b e n  a ’ hires báni proclámatio , 
m ellybena’ Separatismus egyenesen k im ondalik ’s a ’ hozott 
törvények érvénye a ’ tartományi gyűlésig fölfüggesztetik, a ’ 
nép és intelligentia közt nagy reactiót támasztott. Mit hallva 
a ’ bán, egyik járásbel i szolgabirá t nevezé ki teljhatalmú biz
tosának az alispán ellenőrzéséül.

P o z s e g a m e g y é b e n  ped ig  a ’ főispán is, helyet
tese is a ’ megye igazgatásáról lelépvén, a ’ közönség a ’ tö rvé
nyek ellenére következő lisztujitástalakilolt: első alispán: Pej-  
csics Ignácz, 2ik: Bunyik József; főjegyző: Kraljevics Miklós; 
aljegyzők: Pejcsics Ignácz és Sándor, ’stb.

K Ü L F Ő L D.
FRANCZIÁORSZÁG. Az ideiglenes kormány lelépte 

előtt szükségesnek látta még némelly rendeletekkel biztositni 
az elvet, melly Francziaország  jóllétét eszközlendi.Egyikren-
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deleiében meghagyja, hogy a’ respublicai őrség  alsóbb és 
felsőbb rangú tisztjei a’ hadseregben  is megtartsák azon á l
lásukat mellyel a’ belminiszter állal megtiszteltetének.A’m á-  
sik pedig a ’köztársaság pénzviszonyira vonatkozik; e’szerint 
nemzeti pénz fog veretni arany ( 4 0 ,  2 0  és 10 frankos) ezüst 
( 5 ,  2, 1 fr. 5 0  és 2 0  c .)  réz ( 1 0 ,  5 ,  2 és l  cent.) Minde- 
nik darabon e’ fölírás leend: Républiquefrancaise; a’ 4 0 ,  2 0  
és 5 fr. még e’ je lige is: Dieu protége la France . A’ rég i e -  
züst és rézpénzek a ’ forgalomból beszedetnek, felolvasztal- 
nek, ’s az uj minta szerint fognak veretni.

A’ május 4kei nemzeti gyűlés esti 7 óráig a ’ ve r iü ca -  
tióval bajlódott ,mig v égreB erger  a’Seine departament képvi
selőinek nevében következő válasziratot javaslott:„A’ nemzeti 
gyűlés mint valódi tolmácsa azon nép érzelmeinek, mellytól 
választatott, kinyilatkoztatja a ’ franczia nép nevében az e -  
gósz világ előtt, miszerint az 1 8 4 8 k i  febr. 2 4 ó n  kikiáltatolt 
franczia respublica kormányformája marad. (Számos szó
zatok: bravo! bravo! éljen a ’ köztársaság ! Minden képviselő 
magasan emelé föl kezét.)  A’ köztársaság, mellyel F ranczia-  
ország akar, jelszóul választá: S z a b a d s á g ,  e g y e  n i  ő s -  
s é g ,  t e s t v é r i s é g .  A’ haza nevében Ígéretet tesz a’ nem 
zeti gyülés:az egykori viszszavonást elfelejteni, ’s ezentúl egy 
családot képezni. Azon nap, mellyen a ’ nép képviselői öszsze- 
gyültenek, minden p o lgár  előtt az egység és teslverszeretet 
ünnepe .“ E ’ nyilatkozat általányos tetszéssel fogadtato tt,  s 
csupán az kivántatott irányában, hogy az egész F rancz iao i-  
szág nevében tétessék az. —  Ezen nyilatkozat az öszszes 
képviseleti testület je lenlétében a ’ nemzeti ő rsereg  tisztéig é -  
se mellet, ágyú robajok, ’s zeneszó melleit ünnepélyesen le i

olvastatott.
A ’ republicánusok központi c lubbja ,  mellynek elnöke 

Blanqui, május í s ő j é n  küldöttséggel járult az ideiglenes k o r
mányhoz, ’s a ’ Roueni esetek miatt az ottani katonaság el
len vádat emelt. Vádjaik természetesen nem fogadtattak e l , 
’s e’ miattfélni lehetett ,hogy szélsőségekre vetemednek. A’ 
nemzeti ő rse reg  sürü csapatokban czirkált éjjen át a ’ vá
rosban, ’s a’ többi fegyverkészen állt az első riadóra.

Ekkép a ’ clubbisták szándokuk meghiúsultát sejtvén,

ama gondolatra  jutottak, hogy a’ nemzeti gyűlés palotáját 
felgyújtsák, eként a’ megnyitás elhalasztatnék , azonban e’ 
merény Caussidiére képviselőnek jókor tudlul adatván, el
lenintézkedései által meghiusitá azt.

Oudinot tábornok te legraphi parancsol kapott P iem ont- 
ba nyomulni. A’ kormány 15 milliót vett föl a’ bankból az o -  
lasz hadsereg  szükségeinek fedezésére. Május S k é n p e d ig a ’ 
Slrassburgban állomásozó lövész ezredhez parancs érkezett 
azonnal az olasz határszélek felé indulni. E ’ parancs estve 
érkezett, ’s már 9 órakor az egész ezred vasúton elindult.

Május 6kán történt az elnökválasztás; a ’mérsékleti p á r 
té lón a ’ győzelem. B u c h  ez választatott elnökké 3 8 2  szó
val; Trelat 2 3 4 ,  és R e c u r l9 l  szavazatot kapván. Alelnökök 
lettek: Recurt,  Cavaignac, Corbon, Guinard, és Cormerin.

OLASZORSZÁG. Balognai ludósitás szerint Pius pápa  
forma szerint hadat üzent Ausztriának. —  Ezen tudósitást a ’ 
május 9kei közönséges nemet újság akint igazítja ki, misze
rint az olasz nemzet fő helyén Rómában a ’ nép folyvást legiz- 
gatottabb helyzetben, minden u t a t ’s módot megkísértett ,— • 
hogy az egyházi birodalom fejét a’ mondott hadüzenetre r á 
bírja. E ’ czélra dolgoztak a’ clubbok, a’ p o lg á r s á g ,  a ’ nép; 
mig végre april 2 9 n  consislorium tartatott ,mellyben ő szent
sége , mint sz. Péter u tóda ,  ki minden felekezetű ’s eredetű 
népei szeretettel köteles magához ölelni,a’hadüzenetet iszony
nak nevezé; iszonyodik a’gondolatlól is, hogy őt a’mozgalom 
vezetői a ’ teremtendő olasz köztársaság fejévé jelölék. Soha se 
áhított világi nagyság után. Kijelenté : miként a’ határszélekre 
katonaságot csupánbirodalmanépeinek megvédésére küldött, 
’slb. E ’ beszéd után valamennyi miniszter benyujtá lem ondá
sát, ’s a’ pápa  azokat elfogadni volt hajlandó. A’ clubbok ide
iglenes kormány alakításáról kezdtek tanácskozni ’s a ’ po l
g á rő r ség  minden kijárást elfoglalt, ’s egy b ibornokotse b o -  
csájtolt ki;azon hir terjedvén, hogy a’ pápa  Subiacoba akar 
viszszavonulni. E ’ helyzetben végre  ő szentsége kijelenté: mi
ként a’ v i l á g i  k o r m á n y z á s é r t  a’ m i n i s z t e r e k  
f e l e l ő s e  k; ő s e m m i  h a d a t  n e m  ü z e n h e t  g y e  r -  
m e k e i k ö z t .  A’ minisztérium e ’ szerint megm arad, csu

pán Mamiani g ró f lép en d  Anlonelli bibornok helyére, m in ta ’ 
kormány elnöke; ettől várják ama hadüzenetet, mellyet a ’p á -  
pa aláírni nem akart.

Triesztből érkezeit hir  szerint a ’ velenczeiek Nugent 
leányát Trevisoba küldötték; a ’ trevisóiak ped ig  azzal fenye
getik atyját, hogy leánya fejét fogják néki megküldeni,  mi
helyt a’ várost löveti. Nugent főtáborhelye Conegliano.

LENGYEL ÉS OROSZORSZÁG. Tilsitből april 30 á ró l  
kelt tudósítás szerintMiklós czár R igába  érkezett, még pedig 
három nappal elébb,mint jövetele hirdettetelt.  Onnét Kowno 
felé Lengyelországba utazand.

A1 lengyel szélekről jött tudósítások azon Örvendetes 
| h írrel vigasztalnak, hogy a’ lengyelek szolgai elnyomatásukat 

v égre  maguk a’ muszka katonák is sokalni kezdik, ’s nyíltan 
simulni kezdenek hozzájuk. E ’ hajlam mindinkább bátorít ja  a’ 
lengyeleket, minthogy hasonló érintkezéseknél a’ muszkák is 
jobban átkezdik látni saját szolgai állapotukat, ’s azt, hogy 
egy em berkezében  nyomoru eszközökként használtatnak h a 
zájuk függetlenségének elnyomására. A’ forradalom tehát—  
hogy Leljes lángban törjön k i,  csak Posen és Gallicziából vár 
némellyjeleket.— April 30kán  a’ már említett lengyel kül
döttség csakugyan elindultPéterváradra petitióval,de a ’ czárt 
útban találván, vele viszszafelé indult.— A’ breslaui újság sze
rint Miklós czár nem idegen attól, hogy a’ lengel királyságot 
hajdani határival viszszaállitsa, ha a’ nemzet orosz herczeget 
orosz pártfogás alatt fogadna el az ország királyául. Hir sze
rint e ’ tárgyban sürgönyök is váltattak a ’ berlini és bécsi ud
varokkal; ezen utóbbi ellene mondott a ’ tervnek; azonban a’ 
czá r ,  ha a ’ körülményeket máskint kedvezőknek találandja, 
ezen ellenmondás daczára is tervének életet adni s ie lend .—  
Meglehel •—  ez csak ürügy, melly alatt az európai ügyekbe 
beléavatkozzék;mithogy tenni akar, bebizonyodik azon nagy
szerű hadi készületekből, mellyek a’ határokon, ’s beljebb 
napról napra  nagyobb eréllyel tétetnek. Á’ Visztulán hid épít
tetik , hogy a ’ táborozás minden felakadás nélkül tör tén
hessék. —

Krakóból Bécsbe érkezett legújabb hírek szerint Miklós 
czár f. hó 3án már Varsóba megérkezett.
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A’ gőzösök jár > r a u

E S I T O.
í utcza

1848.

rasa a Tiszán.
1848ik évi május ljétő! kezdve.

S z o l n o k r ó l  S z e g e d r e ,  T i t t e l b e  és Z i m on yba  Pesttel kapcsolatban minden 
„  „  kedden regge l .
„  S z e g e d r e  minden szerdán és szombaton reg g e l  

S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden hétfőn, csütörtökön és szombaton reggel.
„  Z i m o n y b a  minden szerdán reg g e l .

Z i r n o n y b u l  T t t t e l b e ,  S z e g e d r e  és S z o l n o k r a  minden csütörtökön.
Minden kedden indul egy vontatógőzös Szegedről Zimonyba, és minden pénteken 

Zirnonybul Szegedre.
P e s t ,  május Í jén  1 8 4 8 .  7 0

Hirdetés. 40 pírt jutalommal.
A’múlt pénteken Pestről Péczelig gr. C r o n y  elvesztette a kocsijából bőrtáskái ia zárt 

p u s k á j á t ;  mellyért, ha azt a’ megtaláló akár Péczelbe gr. Crouyhoz, akár Pestre Kronpelger 
Antal nyelvtanárhoz (úri utczaiHorváth házba) elhozza, 40 pftjutalmat kap. Kelt PesL n május 
lükén, 1848.

Ilkey ház , első emelet) és minden postahivataloknál. Ä  lap megindul Julius elején.
Az első számmal megjelenendő rajz a’ nemzeti múzeum terveit adandja, az intézet tör

ténetéve ; aztán következendnek különféle iparos ’s művészeti rajzokkal felváltva: Pest köz- 
és jelesb magány-épületeinek tervei ’stb. Á’ terveket aczélba metszendi V i d é k i  K á r o l y  
és f i a .  —

Hazánk iparosai ’s művészei, névszerint mérnökök, építészek, szobrászok, gépészek ’s 
mindenféle műnökök! nektek ’s általatok a’ hazának van e’ lap áldozva, pártoljátok azt! 3— 3

Jelentés a birkatenyésztekhez.
Alulirt, mint tiz év óta mindenkor, úgy azidén is a’ közelgő gyapjunyirésre azon leg-—

I jobb minőségű gyapjumosó porból — mellybül egy mázsányival három ezer darab juhot hófe- 
| jérségiire moshatni— bizonyos mennyiséget készítettem eladásra, mellynek elfogyásáig min

denkinek szívesen szolgálok. —
Említett állításom hitelesítésére az én gyapjumosó porom által a’ főméltúságuOdescal- 

chi hg szerémi uradalmában létesített eredvényeket e’ mosópori al együtt nyomtatásban közlöm: 
P e s t e  n, májusban 1848. P r  e y sJózsef And. orvos-fűszerárus P e s te n , a’ 3 korona- 

utczában 13G. szám alatt. 3 3

1 - 3

M a g y a r o r s z á g
ir ta E l e  f  á n  t y  F eren cz

a ’ népnek felvilágosítására ir t korszerű munka megjelent ’s 
ért kapható K i l i á n  és tá rsa  könyvkereskedésében, úgy e’ lapok 
Iában.

i g l p  p. kra jezar-  
szerkesztő hivala- 

1— 3

Gkliajózási liirdelvénj.
S9§W

C s ü t ö r t ö k ö n  május iS k á n  induland az első gőzös

o  i  n  o  t e  b  w  l T  o  t e  a  J  b  n
E’ gőzös já rás  folyvást folytattatik, ha semmi akadály nem lép közbe, 

minden csütörtökön Szolnokból Tokajra, 
minden vasárnap Tokajból Szolnokra.

P e s t ,  május 1 2 é n l 8 4 8 .  Az első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási tá rsaság
főügyvivősége. 1—

*i* B i r t o k l i a n k  ir ta J a n k ó  V i n c z e ,  kaphatóEm ich Gusztáv könyvke
reskedésében, Pesten. Ára 10 kr. ezüstben. 1— 3

Ip a r  é s  m ű r é s z é t
Minden héten egyszer (szombaton) másfél ivén tervek és rajzok kíséretében megjelenő 

folyóirat, szerkesztik:
Glembai Károly és Birányi Ákos.

Előfizetési ára  egy évre 12 írt., félévre ♦> frt, egy negyedévre 3 frt pp.házhoz-kiildéssel; 
vidékre egész évre 14, félévre 7 Irt pp. Előfizethetni az iparegyesület szállásán (szabadsajtó-

temez idei nagyságos rectorának, bezárólagfo- 
H i r d e t é s .  lyó évi jún ius i  5ig benyújtani, és hitelesen bebi-

Néhai Gotzigh Ignácz, kassai királyi főta- zonyitani kell: hogy tiszántúli származású, római 
nodai nyugalmazott tanár által szerzett,és a’m a-  katholika hitii, jó erkölcsű, a’ tudományokban 
gyár kir. tudomány-egyetemi tanács adomány- dicséretes előmeneteld, szegény sorsú, és vagy 
zásához tartozó 2 i0 forintos iskolai segélydij ü -  közép-vagy főtanodában járó ifjak legyenek, 
rességbe jött. Az azt elnyerni kívánóknak folya- -  Kelt P e s t e n , április 14kén 1848. Szoblahói 
modyány.iikat n t. Szabó János urnák, az egye- P á l m a  Elek, egyetemi tanács jegyzője. 3— 3

’ gőzősök in- ü l  állásai Pestről,
P e s t r ő l

Hív é v i  rí a j  u s  I j e l ö l  k e z d v e .
g naponkint regge l i  6 ó r a k o r , kapcso la tban  Győrrel.B é c s _

,, O r s ó  v á r a  minden vasárnap reggel i  5 ó ra k o r ,  Galacz és Konslantiná- 
,, ,, polylyali kapcsolatban az oláh részen, és május 7 és 2 li likén
,, ,, Odessával.
,, ,, minden csütörtökön reg g e l i  5 órakor (minden 14 napokban
„  „  egyesül Galacz és Konstantinápolylyal a ’ török részen.)

K 3 T  E ’ gőzősök megérkeznek Orsováról minden vasárnap regge l i  4 órakor, és 
minden csütörtökön délutáni órákban.

,, T i  t t e l  i g  minden kedden és pénteken reg g e l i  5 ó ra k o r ,  le és fölfelé 
„  ,, Eszéken át; a ’ kedden induló gőzös Szegeddel kapcsolatban áll.

E ’ gőzösök minden vasárnap  és szerdán délutáni órákban Tittelből megérkeznek.

Vontató hajók indulásai.
P e s t r ő l  B é c s b e  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 

szombaton megérkeznek.
,, O r s o v á b a  minden kedden elindul, és minden szerdán megérkezik. 

P e s t e n ;  május Í jén  1 S 4 8 .
A z első cs. hir. szab. Dunagőzhajózási társaság főügynöksége. 7 — 0

Szerkeszti H e l m e c z y  M i h á l y .  —  Nyomatik T r a U n e r - K á r o l y i  betűivel u r i -u tcza ,  4 5 3 .  szám.
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„ é g v s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a 1 k o d ó pedig péntekenmindegyik minden ízben egyegy íven. Előfizethetni helyben a’ szer- 
S f - !  tiS ííiIaidonosnál u°ri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt ped.g minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kiván- 
Keszio s Kiauo iui< j ^  iránt csupan a> bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a megrendelés. Az Értesítőben mindenfele hirdetveny fölvétetik s pontosan es jutányosán közöltetik.tató példányok

A’ koczkán csak ennyi van!—  és mégis közönyösté t-FOGLALAT. Magyarország és E r d é l y .  (A’liaza védelme-Minisz
teri rendelet,’s kir. kéziratok. Fölhívás a’ mobilisálhaló nemzeti őr- 
sereg iránt; fölszólalás a’ Jászkun kerületek ügyében. Válasz a’ Pesti 
hírlap é r d e m e s  szerkesztőségének. — V i d é k i mo z g a l ma k .  
Szatmár, Zala, és Toronlál megyékből.))

K ü l f ö l d .  (O laszország, A usztria , Lengyel és O roszország.)
É r t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.

P e s t ,  május 1 5 én.

Ismét csak azt mondom: „ r é z s e n  1 e g y e t e k.“
Minden honpolgárnak első és legfőbb kötelessége, fe

ledve kicsinyes bajait, lerázva magánérdekeit ,  elnyomva ön
zése nyomoru hangját: figyelemmel kisérni a ’ haza ü g y e i t , 
és tevékenysége öszszes erejével őrködni,—  a ’ közliaza s o r 
sa fölött. —

Nem tudjátok, mikor iitend az: ó ra :  vigyázzatok, hogy 
készületlenül ne lepjen meg az.

A’ párttorzsalkodástól álljatok el, —  mert egységre 
van szükségünk. —  Egygyé forrva nincs ellen, ki legyőzhes
sen, meri az egyesülésben van az erő és b á to rság  egyiránt.

Ha hazátok oltára körül sereglettek öszsze, ha sziveitek
ben esküsztök a’ haza javaért: ne féljetek, isten lesz veletek , 
a’ hazának istene, ki a ’ férfi szivekben lakik.

Ne lármázzatok untalan,—  mert a ’ lárma csak a ’ tüdő
ből fakad, ott pedig nem a ’ bá to rság  lakik.

A’ ludgágogás csak egyszer menté meg a’ capitoliu- 
mot, ma illy csodáknak lejárt az ideje. —

Legyetek némák,—  de az ész annál munkásabb legyen, 
a’ kezet pedig  ne lógassátok renyhén oldalaitokon.

Legyetek némák, mert a ’ nagy fájdalom néma, most pe
dig a ’haza fájdalma legnagyobb.Legyetek némák, hogy m e g -  
gyiilvénaz óriási szenvedély, kitörésében irtózatos legyen, 
miként a ’ tüzbércz hoszszu nyugalma után.

Legyetek némák, mert a ’ nagy vihart szélcsend előzi 
meg. És mi nagy viharnak nézhetünk eléje.

Ne hüvelyezgessétek a ’ jövőt, hanem biztosítsátok a ’ 
jelent.  Az üres szó nem biztosit. Levelet vesztek biztosítékul: 
a ’ levélre pecsét is üttetik. A’ pecsételést el ne mulasszátok.

És legyetek süketek az ámitgatók iránt: őket könnyű 
negism érne tek! m ertnem ollyanok, m i n t a ’ többi emberek. 
Legyetek süketek a ’ hízelgésre, m ert a ’ hízelgő romlástokra 
igyekszik. A’ hízelgés megrészegít,  most pedig józanságra  
van szükségtek.

Tartsatok rendet,  szigorút és szeghetellent: mert rend 
mellett lehetséges csak az egység. A’ rendbontó nincs vele
tek, mert a ’ zavarban halászni akar. Tépjétek szét hálóit’s ma
gatokat mentétek meg.

Ne legyetek közönyösek, ne viszálkodjatok,ne cseveg
jetek, ne füleljetek minden czifra szóra, ne zavarogjatok: —  
ha igy egyesültetek, bizton nézhettek akárkivel farkasszemet.

És nézzetek a ’ világ négy sarka felé. Nyugaton felhők 
látszanak, délről láng csapkod egünk felé, éjszakról vihar 
készül, keleten emésztő nyavalya van. —  Pillantsatok m aga
tokba, és látni fogjátok a ’ különböző oldalról jött erők h a tá -  
sail:és eszmélve elmélkedvén,a’gyógy-és  ovószerekszüksége 
kétségtelen le en d ;m eg  is találjátok azokat, csak aztán alkal
mazni tudjátok..

Ebben fekvendik bölcsességtök.
A’ felhők ellen építsetek villámháritót,  a ’ lángot oltsá

tok el, a ’ vihar ellen emeljetek védfalat és tetőt, a ’ nyavalyát 
pedig irtsátok ki gyökerestül.

Meddig a ’ kar é r , — odáig tiétek a ’ tér: mennyi a ’ b á 
torságtok, annyi a ’ biztosság. Mekkora a’ súly, akkora legyen 
az erő. És az erő nemcsupán a’ mássá volumenjétől függ: a ’tö -  
mörség sokat határoz.

A’ láthatlan erő mindig többet ér,mint az, melly egy te 
kintettel m egm érhető . —

A’ népeknél az erkölcsi erő leghatalmasabb. Ezt ne
veljétek. —

Ki szabad akar lenni, érezze a ’ szónak egész bűbáját: és 
akarjon. —  A’ szabadság d rága jószág ,  sokan pislognak reá ,
’s egy félrepillantás elég, hogy orkezekm artalékalegyen, ó -  
rizzttekaz o rvok tó l’s védjétek a ’ megtámadok ellen. És mi
dőn véditek, ne feledjétek, hogy mindeneteket véditek.

Kinek szabadsága nincs, semmije sincs: kinek szabad
ság a  van, mindene van.

Élet és szabadság egy! mert a’ szolgaság nem élet, csak 
tengés. A’ tengés pedig embernek erkölcsi halála. És inkább 
élettelen halál, minthalálféle élet.

lenségben várnátok a ’ n ap o l?
Annyit reraéllhettek, mennyit kiküzdhettek.
Ki csak reméli,és keresztbe fonja karját: az ostoba, ’s 

megérdemli az ostort,  melly hátán csattogni fog.
A’ gondviselés hitványokértnem cselekszik semmit. 
Magatoktól függ minden!Egyesülten,rézsen legyetek.v )

A  m iniszterelnöktől köv. felszó lítást vettünk.
H a z a f i a k !  Szeretett magyar hazánk láthatárán ve

szélyes felhők tornyosulnak. Minden hazafi szent kötelessé
ge: hazáját b e l -  éskü l ellenségek ellen védeni. Ezt igényli a ’ 
természeti jo g ,  ezt parancsolja  a ’ törvény.

A’ törvény parancsolta  nemzeti ő rse regen  felül szüksé
ges haladéktalanul egy t i z  e z e r  f ő b ő l  á l l ó  r e n d e s  
n e m z e t - ő r s e r e g  f ö l á l l í t á s a .

A’ haza nevében szólíthatnak tehát fel, mind azon hon
lakosok, kik a ’ rendes nemzetőrseregbe, az ország zászlója a -  
lá, a ’ királyi t r ó n ,  haza és alkotvány védelmére belépni kí
vánnak ,  hogy magokat a’ következő hadfogadó (V erbung) 
helyeken je le n ts é k : Pest, Pozsony, K assa ,  Miskolcz, N ag y -  
Károly, Nagy-Kálló, Debreczen, Gyula,Szeged, E ger  , Jász
berény, Kún-Szentmiklós, Győr, Komárom, Veszprém, Z ala-  
E gerszeg ,  Szombathely, F e h é rv á r , K a p o sv á r , Szegzárd és 
Pécs : megjegyeztetvén, hogy a z é ’ részbeni toborzás itt hely
ben Pesten holnap, azaz folyó hó 1 7kén a ’ ferenczvárosi T e 
hén utczában, az ottani fő toborzó-házban veendi kezdetét.

A’ belépő nemzetőrök három évi szolgálatra  kötelezik 
magokat; az álladalom részéről fegyverrel ’s ruházattal lá t
tatnak el szolgálati idejük alatt,és azon felül,hogy hitletétel— 
alkalmakor foglalópénzt (H andge ld )  kap n ak ,  a’ közvitézek 
naponként 8  a ’ tizedesek 16  az őrm esterek  pedig 2 4  pengő 
krajczár dijt fognak az ország pénztárából huzni.

Szükséges, hogy e ’ rendes nemzetőrség  tisztekkel lá t
tassák e l;e’ végett fölhivatnak a ’ rendes sorkatonaságnál szol
gáló magyar haditisztek, és tiszti fokozatra képes más haza
fiak is, kik e’ rendes nemzetőrseregnél főtisztekül alkalmaz
tatni kivannak, hogy magukat a ’ nemzetiőrsereg  alkotására 
és rendezésére  megbízott ideiglenes választvány elnökénél 
báró  Baldacci Manó ezredesnél (Pesten István főherczeg cz i-  
mü vendéglőben 7 4  sz. a .)  jelentsék: ezennel kijelentvén,hogy 
egy hadnagyk3 0 ,  főhadnagy 4 0 ,  százados 8 0 ,  őrnagy és 
zászlóalji parancsnok 1 3 0  pftos havi jdijt huzandnak.

V égre  —  minthogy az o rszág ,  rendes nemzetőrseregi 
lovas álgyutelepet is állitand fel, az e rre  képes rendes tüzér
ségi magyar egyedek és hazafiak felszólittatnak ugyanazon 
ezredesnél maguk haladéktalan jelentései végett.

A’ haza bizodalmasan várja  fiaitól, hogy mostani ve 
szélyes körülményei közt a ’ királyi trón haza és alkotvány 
védelm ére az ország zászlója alá mentülelébb öszszeseregle- 
nek. Pesten, május I 6 á n  1 8 4 8 .

Gróf B a t t h y á n y  s. k. B a l d a c c i  s. k.
miniszterelnök. ezredes.

P é n z ü g y m i n i s z t e r i  é r t e s í t é s e k .
I .  A pénzügyminiszter előterjesztésére, ugyanazon minisz

térium adó- és pénztári osztályához tanácsosul általam kinevez
tetik E b  e c z k y l m r e . — Kelt Budapesten, május lökén  1848. 
I s t v á n ,  nádor ’s királyi helytartó. K o s s u t h  Lajos, pénz
ügyminiszter.

II. Az állodalmi javak igazgatásához a’ pénzügyminiszter 
által kineveztettek: R a k o v s z k y  Móricz a’ hradeki és likavai 
kincstári uradalmak főtisztéül. K á r o l y i  János a ’ diósgyőri ko
ronái uradal. főtisztéül’s igazgatójául. S z a c s v a y  Imre a’ 
nagyváradi uradalom igazgató ügyvédéül. Budapest, május 
15kén 1848.

M i n i s z t e r - e l n ö k i  h i v a t a l o s  k ö z l é s e k .
I. Gyulafejérvárott Erdélyben, köztudomás szerint, nagy 

mennyiségű kész fegyver lévén, herczeg Eszterházy Pál külügy
miniszter felszólittatott: eszközölné, miszerint az erdélyi nem
zetőrség felfegyverzése végett ,— melly nemzetiség szempontjá
ból igen fontos— az az erdélyi kormányzó rendelkezése alá a -  
da tn ék .—

II. Az országban mutatkozó némelly mozgalmak vészteljes 
természete szükségessé tev én , hogy egy mozgó nemzetőrségi 
had vagy önkénytes őrsereg állíttassák, melly, kivált most, az 
állandó katonaság hijányát is pótolná, a’ miniszter elnök, mint 
a’ hadi tárcza ideiglenes vivője megbizatott: hogy előlegesen 
lOOO emberre költségvetést készíttessen,’s ezt a’pénzügy-mi- 
nisterrel közölvén, a’ kivihetés iránt a’ minisztériumnak mind
ketten jelentést tegyenek.

* )  E’pár nappal ezelőtt irt czikk szavai az események által 
igenis hamar erősitetének meg. íme, olvassátok a’ miniszteri 
p roclam atió t! S z e r k .

III. A’ pálczabüntetős a’ minisztérium által az egész magyar 
hadseregre nézve eltöröltetett, ’s az e’ részben megkivántató 
intézkedés a’ belügyi tárczára bízatott.

IV. A’ horvátországi viszonyok figyelembevételével szük
ségesnek találtatott, miszerint azonkívül, hogy a’ kapcsolt ré 
szekből hivatalokra egyedek alkalmaztatnak, a ’ belügy és igaz
ságminiszteri munkakörben külön horvát osztály állitlassék, —  
annak meghatározása: ez oszlály dolgaira és személyzetére néz
ve mi viszonyban álljon a ’többi osztálylyal, az illető miniszterek 
belrendelkezésére tartozván.

\  • A1 Horvátországgali levelezésre nézve a’ minisztérium 
elhatározta, hogy az ezentúl is latin nyelven folytattassék; a’ tör
vények a’horvát hatóságoknak magyar és latin nyelven fognak 
átküldetni, a’ horvát fordításnak hozzámellékletével,— az úgyne
vezett „slavoniai“  hatóságokkal magyarul fog történni a ’ leve
lezés. —

VI Bemutatván a’ miniszter-elnök a ’ minisztériumnak má
jus Íjén tartott tanácsülésében a’ kinevezett horvát bánnak sa
já t aláírása alatti proclamatióját a’ kapcsolt részekben lakó szláv 
és szerb nemzethez, és kisérő levelét a’ horvát-szlavoniai tör
vényhatóságokhoz, mellyekben ezeknek meghagyja: hogy sen
kitől, felelet terhe alatt, parancsolatot elfogadni ne merjenek, 
mint tőle, ’s hogy az öszszeköttetést a’ magyar kormánynyal 
tüstént szakaszszák félbe, m indaddig , mig a’ viszony Horvát-, 
Dalmát-, Tót-  és Magyarországok közt a ’ szabadság, egyenlő
ség és függetlenség alapján újra el nem rendeztetik,—végre a -  
zonparancsá t:  mellybena’ zágrábi alispán á l ta la ’ rögtönitélő 
biróságot mindazok ellen kihirdettetni kívánja, kik a ’ király, ha
za és nemzetiség pártolói ellen lázitanának, lázitóknak pedig 
mindazokat kijelenti, kik báni parancsainak nem engedelmes
kednek; mindezeknél fogva a’ miniszter-elnök megbizatott: hogy 
másnap Bécsbe menjen fel, ’s ő felségétől olly kéziratot igye
kezzék kieszközölni, mellyben a’ bánnak m eghagyassék, hogy 
a’ magyar királyi helytartónak és a’ magyar minisztériumnak 
parancsait és rendeletéit a’ közigazgatás minden ágaiban okve- 
tetlen teljesítse.

VII. Csernovics Péter temesi főispán és kir. biztos a’ to -  
rontálmegyei zavargások iránt beküldvén első jelentését, kí
vánta: hogy

A’ budai főhadi kormányhoz tartozó katonasággal szükség 
esetében rendelkezhessék;

Egy battériához szükséges pattantyúsok és lófogatok neki 
mielőbb küldessenek;

Radák György lázitó országszerte köröztessék;
Ezeknek következtében, május 3kán a’ minisztérium a’ bu

dai fő hadi kormánynak meghagyta: tegye meg a’ szükséges in
tézkedéseket, miszerint a’ hozzátartozó katonaságnak illető ré 
sze, szükség esetére Csernovics Péter kir. biztos rendelkezésé
re készen álljon,’s egy battériához megkivántató pattantyúso
kat küldjön le Kikindára,— az álgyuk Temesvárról fogván oda 
szá l l í t ta tn i .-A ’ lófogatok leküldése a’ nagyobb távolság miatt 
nagy idővesztésbe kerülendvén, a’ kir. biztos megbizatott: ren
delje ki olt a’ szükséges fogatokat.— Radák György köröztetése 
iránt a’ szükséges rendeletek megtétettek.

Vili. A’ lókivitel az ausztriai monarchiából,mindenütt,hol a’ 
magyar határ a’ külfölddel érintkezik, eltiltatott.

IX. A’ bécsi hadügyminiszter a’ magyar hadügyminiszté
riumot felszólitotta, miszerint a’ magyar és dalmát tengerpart 
védelmére, melly szardíniái és nápolyi hajóhad által legközelebb 
veszélyeztetik, két század pattantyús küldessék Fiume felé. En
nek következtében május 8ikán a’ miniszteri tanács, a’ két pa t
tantyús-századnak elindítását Fiúméba elhatározta,úgy azonban, 
hogy útjában Zágrábot kerülje k i,  ’s Fiúméban a’ magyar ten
gerpart-vidéki kormányzótól vegye parancsait , ki ezen két szá
zad alkalmazását, egyetértésben Thurszky dalmát kormányzóval, 
kizárólag a’magyar és dalmát tengermellék védelmére fogja in
tézni. —

Időnyerés és Zágrábnak kikerülése tekintetéből e’ két szá
zad Bécsbe gőzhajón, onnan Czilliig vasúton szállíttatott.

X. A’ főherczeg nádor tudósította a’ minisztériumot: hogy 
ő felsége a’horvátországi bánnak azon legfelsőbb kéziratot,mel
lyel ahhoz a’ miniszteri tanács intéztetni kívánt,egyenesen Bécs- 
ből elküldötte. Közlötte továbbá ő felségének a’ hadügyminisz
ter Mészáros Lázárhoz az iránt intézett kéziratát, hogy tárczájá- 
nak átvételére siessen; valamint azon kéziratot i s , melly által a’ 
főherczeg nádor arra  szólittatik fel, hogy Horvátországba az ot
tani mozgalmak fékezésére királyi biztos küldessék.

Ezeknek következtében, a’ minisztériumnak azon intézke
désein fölül, mellyek a’ közönség előttmár tudva vannak, a’ mi
niszter-elnökség május 9ikén a’ horvátországi bánhoz rendele
tet bocsátott sebes postával, hogy a’ parancsnoksága alatt álló 
katonaságnak,—ide értve az illető hatiárőriezredeket is —  szá
máról, elhelyezéséről ’stb. azonnal jelentést tegyen.

Közlötte végre nádor ő főherczegsége azon legfelsőbb kéz
iratok másait, mellyeket ő felsége a’ budai, bánsági, pé tervára- 
di és zágrábi főhadi kormányzókhoz aziránt intézett: hogy az il
lető katonai dolgokban magokat a’magyar minisztérium rende
letéihez alkalmazzák; valamint ő fölsógének az ausztriai örökös 
tartományok hadminiszteréhez, gr. Latourhoz a’ magyar kato
naság iránti mikénti rendelkezésre nézve kiadott kéziratát is.

XI. Értesittetvén a’ minisztérium arról: hogy a’ görög nem 
egyesültek részéről az ó naptár szerinti május Í jén  Újvidéken, 
a’ nemzeti gyűlésre (congressus) leendő előleges tanácskozás 
tekintetéből, nagyszámú gyülekezet szándékoltatik tartatni,— te
mesi g ró f’s királyi biztos Csernovics Péter sürgöny által o d a u -  
tasittatott: hogy ezen gyülekezetei; mellyre több ezerek ösz- 
szesereglése vára to tt ,  kellő figyelemmel kis érje. ( P . H . )
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Ä  túlsó lapon említett királyi kéziratok:
I. K i r á l y i  k é z i r a t  I s t v á n f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

Kedves öcsém főherczeg István! Miután hír szerint H or
vátországunkban több helyen elkülönzési törekvések m e-  
rültekföl, mellyek Magyarországgal és öszszes monarchiám
mal való egységre  nézve következéseikben fölötte veszélye
sekké válhatnának; meghagyom kedvességednek: hogy szük
ség  esetére egy ön előtt alkalmasnak látszó egyedet szükséges 
fölhatalmazásokkal ellátva királyi biztosul H orvátországba 
kiküldjon, kinek is kötelessége lesz hasonló merényletek el
nyom ására  a’ szükséges rendszabályokhoz minden erélylyel 
nyúlni. Bécs, május 6 án  1 8 4 8 .  Ferdinand, m . k.
II. K i r á l y i  k é z i r a t  J e l l a c h i c h  h o r v á t o r s z á g i

b á n h o z .
Kedves báró  Jellasicb! Határozott és rendithetlen aka

ratom, a ’ M agyarország koronája alatt egyesült tartományok 
kormányának egységét,  királyi szavam —  ’s koronázási e s -  
kümhözhíven, a ’ törvények értelmében föntartani,és sohasem 
fogom m egengedni,  hogy a ’ m agyar korona alatti ta r tom á
nyok közt fonálló törvényes kapocs, Önkényes rendeletek , 
vagy egyoldalú határozatok által tágittassék. Minélfogva oda 
utasítom önt, hogy királyi helytartóm parancsainak, és az ál
talam kinevezett m agyar  felelős minisztérium rende le té inek , 
mellyre én Magyarországnak és az ahoz kapcsolt ta r to m á
nyoknak törvényes kormányzását az 1 8 4 8 :  III. t.czik által bíz
tam, a ’ kormányzás minden ágaiban szorosan engedelmes- 
kedjék’s ezen királyi akaratom teljesítésére hivatalos hatáskö
rében  minden tekintetben fölügyeljen. Bécs május 6 án  1 8 4 8 .

Ferdinand.
III. K i r á l y i  l e i r a t  M é s z á r o s  L á z á r  e z r e d e s h e z .

Kedves ’stb.—  Miután ön általam magyar hadi minisz
terem m é kineveztetett,—  ezennel kötelességévé teszem ön
nek: hogy ezredének kormányzását az alezredesnek tüstint 
átadván, uj állomását foglalja el. Bécs, május 7. 1 8 4 8 .

Ferdinand, s. k.
IV. Ki r .  k é z i r a t  b á r ó  H r a b o v s z k y  p é t e r v á r a d i ,  
b á r  ó J e l l a  c h i c h z á g r á b i ,  b á r ó  P i r  e t b á n s  á g i 
és  b á r ó  L e d e r e r  b u d a i  f ő h a d i  k o r m á n y z ó k h o z .

Kedves N.N. Az utóbbi magyar országgyűlésen általam 
megerősített III. t.czikk 6. és 8. §. folytán, a ’ m agyar kato
naság jövendőre  minden kiadandó parancsokat és rendele
teket illető magyar minisztériumom utján v e e n d , ’s ugyan
csak ahoz intézendők minden hivatalos jelentések. Ezen tö r 
vény a’ katonai végvidékekre is kiterjed.

Bécs, május 7 én  1 8 4 8 .  Ferdinand.
V. K i r á l y i  k é z i r a t  I s t v á n  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

Kedves öcsém , főherczeg István ! Azon félreértések és 
fenakadások e lkerü lésére ,  mellyek az általam az utóbbi m a
gyar országgyűlésen helybenhagyatott III. t.czikk 6. és Sdik 
Sainak alkalmazása körül a ’ katonai kormányzatranézve e red 
hetnének: Bécsben levő hadi miniszteremhez másolatban 
ide csatolt parancsot intéztem.

Minélfogva fölszólítom kedvességedetoda  munkálni,—  
hogy miután azon rendeletekről, mellyeket a ’ magyar minisz
térium törvényes hatáskörén belül a’ magyar katonaság kor
mányzatát illetőleg m aga kibocsát,  itteni hadügyminiszterem
nek a ’ szükséges tudomást és áttekintést biztositni k ívánom , 
mennyiben ezen rendeletek m onarchiám öszszes h adseregére  
nézve fenálló intézkedéseket é r in te n é k , az illy rendeletek 
iránt itteni hadügyminiszteremmel előlegesen értekezés tö r
ténjék, ellenben a’ kevésbbé lényeges rendeletek ugyanazzal 
utólagosan közöltessenek. B écs, május 7kén 1 8 4 8 .

Ferdinand.
VI. K i r .  k é z i r a t  L a t o u r  g r ó f  a u s z t r i a i  h a d -

ü g y m  i n i s z t e r h e  z.
Kedves ’stb. Hogy hadseregem  öszszes kormányzatán 

ban ’s az eziránti rendeletekben a ’ szükséges egyb efü g -  
g é s ,  egészen az utóbbi magyar országgyűlésen általam 
megerősített III. tczikk 6. és 8. §ai szerint tovább is fen- 
tartassék : meghagyom önnek, hogy minden rendeletekre 
nézve, mellyek öszszes hadseregem re  vonatkoznak, vagy a ’ 
mellyek a’ fenebbi törvény értelmében a ’ magyar seregnek 
általam külföldöni alkalmazását tárgyazzák, tegye ön magát 
előlegesen értekezésbe magyar minisztériumommal, különö
sen pedig magyar hadügyminiszteremmel; miután minden 
illyes rendelkezések csupán a ’ magyar felelős hadügyminisz
térium utján adathatnak ki a ’ magyar főhadi parancsnokok
nak, kik a’ magyar katonai ügyek kormányzására nézve e -  
gyébkint is csupán a’ magyar minisztérium alatt állanak.

Azonban más részről a ’ legelői említett czél elérésére  
nézve biztositni kívánván itteni hadügyminiszteremnek is az 
azon rendeletekrőli tudomást és áttekintést, mellyeket a’ ma
g y ar  minisztérium a ’ magyar katonaság kormányzására néz
ve törvényes hatáskörén belül kibocsát, fölszólítom egyszer
smind Öcsémet a’ főherczeg-nádort  odam unkálásra , hogy 
mennyiben ezen rendeletek közvetve a’ monarchiám öszszes 
h ad se reg é re  nézve fenálló intézkedéseket érintenék,az illye— 
sek iránt itteni hadügyminiszteremmel értekezés tö r tén jék ; 
ellenbena’kevésbbé lényeges rendeleteket vele utólagosan kö

zöljék. Az itt adott utasítások a’katonai határőrvidékre is al
kalmazandók, épségben tartván a ’ bánt illető tulajdonosi il
letőségeket. Ezekhez képest intézze Ön is tüstint a ’ további 
szükséges teendőket,  névszerint pedig Bécsben levő magyar 
miniszteremmel, bg Eszterházyval e ’ szerint bocsátkozzék 
érintkezésbe.

B é c s ,  május 7kén 1 8 4 8 .  Ferdinand.

A’ v a l l á s  é s  k ö z o k t a t á s i  m i n i s z t e r t ő l .
A’ g ö rö g n ém  egyesültek egyházi gyülekezete iránt kö

vetkező rendelet adatott k i ’s küldetett el sebes postával:
„Is tván nádor,M agyarországnak és kapcsolt részeinek 

kir. helytartója, a ’ vallás és közoktatási miniszter e lőter
jesztésére a ’ karloviczi érseknek.

Miután a ’ gö rö g  nem egyesültek egyházi gyülekezeté
nek kitűzésére a ’ kikindai gyászos események következtek;

Miután ama vészes mozgalmak miatt az egyházi g yü-  
lekezetnekKárloviczon, az események közelében, tartása iránt 
magának ezen egyháznak más vidékeken lakó hívei között i -  
gazságos aggodalom létezik,melly az elővigyázat lépését ha -  
laszthatlanul szükségessé t e s z i : Rendelem

1) Az egyházi gyülekezetnek ideje egy hóval későbbre, 
azaz: f. eszt.juniusnak ó szertartás szerinti I5 k é re  általtétetik.

2. A’ gyülekezet nem Kárloviczon, bova eleve hirdetve 
volt, hanem az 1790ik i congressus helyén, T e m e s v á r o n ,  
fog a ’ fenforgó körülmények között megtartatni.

Temesi gróf és főispán C s e r n o v i c s  Péternek állodal- 
mi biztosul történt kineveztetése újabban megerősittetik.

Ezen rendelet kihirdetésére a ’ kárloviczi érsek és me- 
tropolita  megbizatik.

Budapest,  május 15kén 1 8 4 5 .  B. E Ö t v ös  József. 
István, nádor kir. helytartó s. k.

N a g y - B e c s k e r e k ,  május 9kén, 1 8 4 8 .  Rövid idő 
alatt többször —  ’s különösen a ’ legutóbbi Budapesti híradó 
„sírva  vigad a ’ m agyar“  c z i m ü vezérczikkében igen 
nyomosán érintetvén ’s fejtetvén ki azon körülmény: miszerint 
mi magyar nép a ’ nemzetek nagy ten g eréb en  vajmi k isd ed ’s 
magányosan álló szigetecskét képezünk; hogy mi ez újabb idő 
politikai harczaiban, vészhozólag tornyosuló idegen elemek 
közepeit, csak helyes számítás, ildomosság, ’s főleg consoli- 
dáltatás által menthetjük m eg magunkat az örök enyészettől, 
ugyanez érdem ben többet szólni fölöslegesnek tartom; ezt, 
ki h iggadt megfontolással bir, kit nem túlbuzgóság, nem áb 
rándos  hév vezérel ,  szószaporitás nélkül is átlátja ’s elhiszi. 
Tehát rövid leszek.

Mint bánsági lakos, e’ szerint ollyan, ki az illyrek dü
höngése ,  ’s velőket renditő demonstratióinak mindennapos 
tanúja vagyok, ki vérkönyeket sírok azon ádáz valóság fö
lött: miszerint ez alvidékeken,az itt lakó magyarok kevés szá
ma miatt, az illyrismus száz fejű szörnyetege torlatlanul csú
folhatja ’s tapodhatja nemzetiségünket ’s tartózkodás nélkül 
kimondhatja, hogy e’ földhöz a ’ magyarnak  jo g a  nincs , mint 
bánsági lakos mondom, leginkább érzem : hogy milly nagy 
szüksége van e’ szegény magyar hazának a rra ,  miként a’ m a
gyarok elszórt faját, bárhol létezzék is a z ,  szorgosan fölke
res tesse,  ’s az egykori viharos időkben felkarolt idegen ele
mek túlsúlyául ha táraiba telepíttesse.

Ez okból bátor vagyok a ’ minisztérium ügyeim ét a ’ 
havasalföldi, jelesül pedig a’ moldvai —  úgy nevezett csán
gó m agyarokra  fordítani.

Ezen utóbbi erőteljes,  körülbelül 4 0  ezer főnyi, a’ zsar
nokság vaspálczája’s olasz papjainak nemzetiség-ellenes tö 
rekvései alatt is ,  századokon át é p s é g ’s egységben maradt
—  népcsalád ugyan is—  Jerney utazónk tanúbizonysága, de 
több hiteles adat szerint is —  mindennapi imái k ö z z é  s o 
r o z z a  a z o n  k é r e l  m é t : m i s z e r i n t  e g y k o r  a ’ m a 
g y a r o k  i s t e n e  M a g y a r  h o n b a  v e z e s s e  őt.

H a jó i  em lékszem ,e’ lapok hasábain v o l t ,  alig másfél 
évvel ez előtt, e ’ népről em l í té s ; e ’ lapban fejezem ki azon 
buzgó óhajtásomat is: hogy ennek beszállittatása, melly m á r -  
tzius 15ke előtt, a ’ megbukott kormány irányunkbani ellen
szenves politikája miatt a ’ lehetetlenségek so rába  tartozott,
—  hova ham arább teljesülésbe menjen. Nézetem szerint T o -  
rontál ’s Temesbe lennének telepítendők, hol magyarfaj gya
rapítása leginkább igényeltetik, ’s hová a ’ D una-  Tisza- és 
Bege folyamok hátán legkönyebben ’s jutányosabban is szál
líttathatnának.

Ismétlem: f a j u n k  s z a p o r í t á s a  l e g f ő b b  é l e t 
f ö l a d a t u n k ,  m er t  parányiságunk érzetében, olly sok ro m 
boló ’s ir igy elem közt, Vörösmartynkkal eg y ü tt ,  bus öntu
dattal kérdezhetjük mimagunktól: ,,Teremt é isten több ma
gyart , mig a ’ világ, mig napja t a r t : ha mink is elfogyánk?“

B a r á t .

F ö l h í v á s  a ’ j á s z k u n  k e r ü l e t e k  d e r é k l a k o -  
s i  h o z. Az igazságügyminísztere előterjesztésire StoíTer Jó
zsef elnökül,Eklér Imre és Fodor Béla közbirákul neveztettek 
ki azon birósághoz,melly Jászkunságra nézve egyebeken kivül

a’ f e l k e l é s i  é s  k o z m a  j o r k o d á s i s z á m a d á s o k -  
b a n  fogja a ’ l e g f e l s ő b b  bíráskodást gyakorolni.

Alkotványos jogaink egyike lévén a ’ petitionalis föllé
pés, óhajtóm, hogy a ’Jászkun kerületek az igazságügy minisz
teréhez rögtön intézendő kérelmezés által sürgessék,—  m i-  
hezképest —  ha a’ történt kinevezések viszszahuzhatlanok, 
legalább a’ fönérintett számadások vizsgálat alá vételére e’ 
bíróságot a’ kerületek által ajánlandó három egyeddel szapo
rítsa. —  Pest május 16kán 1 8 4 8 .  E I e f á n t y.

Fogadj is ten !
Ha minisztérium volnánk, neheztelnék az olly védelmet, 

—  mellyel a ’ Pesti hírlap tegnapi száma megörvendezteté  
az igazhitüeket.

, ,A’ m inisztérium — úgymond —  a ’ hazána* legnép
szerűbb és tündöklő neveiből alakult.“  —  Ez tehát azon r o p 
pant fontosságú védelmi axióma ? És ki tagadta ezt? Ezt nem 
a’ doctrinairek födözték föl: csak a ’ következtetés ferde di
csősége illeti meg őket; szerintük, ugyanis azért volnának 
ne bántsd virágok minisztereink, mert tündöklő nevek.

A’ Pesti hírlap szemünkre lobbantja az elégületlen- 
séget. —  Ezt vártuk! mert hisz a ’ P. Hírlap megelégedhetett,  
miután nagy ahitatosan m egvárogalta ,  mit fog tenni a ’ minisz
térium,mellyet csak egykukkanalnyi javaslattal sem gyámolí
tott rögös pályáján.

És a’ nagy qualiücátiókatajánlgató centralistaPesti h ír 
lap még azt is hiszi, hogy szerinte változo ttm eg  a ’világ. Kis
sé hátrább az ag a ra k k a l !

Mit akartok azzal, hogy a ’ „ J  e 1 e n k o r n a k “  múltját 
gyalázgatjátok? —  Mi nem vagyunk azon múltnak emberei.  
Azon kortól elszakasztók a’ lapot, és nem személyzetünk sza
kadt el a ’ múlttól, —  mint némelly h irlapista Kossuth korá
tó l .— Uszályvivőtökké pedig soha sem alacsonyultunk: hogy 
is? nem ti vittétek a’nemzettöbbségnek haladászászlóját.Na- 
gyobb voltszerencsétek , mint a ’ dicsőség, mellyet most fe
jetek köré gyűjteni erőködtök.

A’ „ J e l e n  k o r “  az uj korban egész megnyugvással 
nézhet végig felszólalásain: mert ajánlatai mind a ’ nemzeti 
lét biztosítása körül forogtak, ’s a ’ minisztérium által, habár  
késedelmeskedve is, elfogadtatának.

Ám tessék ezt megczáfolni.
Úgy hiszszük a’ minisztérium illy ellenzékben csak leg 

jobb barátot láthat, ha nem a ’ P. hír lap szemüvegén nézi a’ 
világot. —

A’ viszontlá tásig !

V i d é k i  m o z g a l m a k -

S z a t m á r ,  april 25kén .  A’ követválasztó hét kerület 
székhelyei nálunk következők: Nagybánya,Aranyos,Medgyes, 
K rassó ,  Csenger, F e jé r -G yarm at ,  Nagy-Károly, és Máté
szalka. —  Megfoghatatlan balhiedelem fogta itt el a’ n é p e t , 
azon megyei küldöttség némelly tagjaihoz t. i. melly az u r -  
bért megszüntető törvények kihirdetése ’s m egm agyarázá
sában fáradozott,írásban folyamodott ’s az eziránt a ’ k i r  á  I y- 
t ó l  k ü l d ö t t  z á s z l ó t  é s  a r a n y b e t ü v e l  í r o t t  
törvényt kéri kiadatni. Ki hittevolna, hogy Magyarországban 
a’ dolgok a r ra  és odajussanak, a ’ hova jutottak. Nálunk a’ 
b ir tokosság azon része, melly csupa úrbéri  erővel mívelte 
földeit, ’s majorsági erőt nem bir adósság nélkül magának 
szerezni, tökéletesen tönkre jut, de m ár nagyobb részint az 
is, mert e ’ vidéken nemcsak a ’ fölszabaditotturbéresek,de a ’ 
valóságos curiákban ’s m ajorsági földön lakók is még az e -  
lőleges módon leküldött törvényczikkelyek kihirdetése előtt 
m ár jóval megtagadták a’ szolgálatot,  most pedig, mióta é r 
tesülve vannak sorsuk iránt,  sem tartozást sem tiszteletet te l
jességgel nem adnak a ’ földesurnak. Itt mindenünk mivelet- 
lenül parlagon hever,  a ’ nagyobb birtokosak tábláji u g a r 
ban épen úgy,mint a ’kisebbek szalagföld szeletei, kérjük r i -  
mánykodunk embereinknek, hogy a’ törvények életbelépte
téséig legalább p é n z é r t  miveljék földeinket, de m eg h u -  
nyászodásunk,kérelmünk gunynyal utasittatik viszsza, sőt az
zal fenyegetnek , hogy a ’ mi most szabadon kezünknél van, 
azt is, ha Önként által nem adjuk nekik, erővel elveszik, mert 
már minden szabad és közös. Sőt van már példa megyénk
ben, hogy a ’ földesúri tá b lá k a t , mellyek szabályozás követ
keztében használtattak is m á r ,  erővel foglaltáéi a’ paraszt 
község, úgy hogy rendes katonaságot kellett küldeni ellene, 
m ip .  o. Zsadány helységben Szatbmárhoz közel g ró f  Kura- 
csay jószágában történt, Részegén pedig , Jaszrabszky nevű 
földesur tábláját ’s tagját feldúlták ’s lakhelyéből elkergették, 
Illy következései vannak nálunk a ’ mostani reformnak ’s még 
isten tudja, mik várhatók. Itt mindnyájan le vagyunk verv«, ’s 
nagy részben a’ tönkrejulás küszöbén állunk. Adja isten jó vé
gét, de nem lehet a ’ szomorú következésekről jó t á l lan i . hát 
ha majd az ezen vidéken vagyis várm egyékben lakó, külön
ben is szegény nemesség megtudja,— mert m ég  nem tudá vi
lágosan, bogy mint itt mondani szokás, ö r ö k ö s  p o ’ t i ó  
a l á  v a n  v e t v e ,  akkor lesz majd az igazi hadd el ladd! 
I t t a ’ nemzeti őrség  a ’ dolgon bizonyosan nem s e g í t ,mert
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arra itt h a j /am nincs, de a’ mi látszott is az első szalmatűzre 
mutatkozni , a’ millymohún kaptak a’ katonáskodáson, úgy 
meghűltek tőle. Szathmárról nevezetesen hallottam, hogy ott 
a ’ m esterem berek már megunták ’s magokat az illetők által 
e ’ te rhes  szolgálattól feloldatni kérik, mert munkájokat nem 
folytathatván kézi foglalalatosságaik csonkulása miatt kenyér-  
sziikit érzik. Megyénkben az oláhok és oroszok is kezdenek 
mozogni, papjaik a ’ bujtogatók, hihetőleg a’ pétervári  su
gallás alapján.

Z a l a m e g y e .  Átalakulásunk üdvös reformja m eg h o 
zd Zala polgárainak is a’ ré g  feszült kebellel óhajtott,pártszin 
nélküli legforróbb szeretettel k e g y e l t  fő isp án ,  g ró f  
B a t t h y á n y i  I m r é t , kinek elnöklete alatt e’ hó 8án több 
ezer ajakról hangzó „é l jen “  közölt a’ megyeház előtti téren 
nyílt m eg  első népgyülésünk. T o l n a y  Károly hongyülési 
követünk elsőben szólalt föl.Ékesszólásáról ismert jeles beszé
dében a’ hongyülésen történteket röviden elemezvén, hálás 
köszönetét szavazott azon közönségnek, melly őt bizalmával 
megajándékozván, a’ követi pályára megválasztá, egyúttal 
magát továbbra is a ’ közönség kegyeibe ajánlá. Rokonszen- 
vet nyert jeles szónoklatában sokszoros éljenekkel találkozott, 
miért beszéde jegyzőkönyvbe igtattatni és kinyomatni hatá— 
roztatott. —

Ifjú C s ű z y P á l , második követünk, C s á n  y i Lász
ló polgártárs és miniszteri rendbiztos fölhívásának enged
ve, előadá: miként a ’ körülmények kifejtése a ’ hongyülés utó
napjaiban Deák Ferenczet a ’ szerény nagy hazaüt igényli Za
lamegye követének’s ennek folytán a ’ követi pályáról ő már 
előbb lelépett , azért je len esetre beszéddel nem készültmind- 
azonban rögtönözve isszivesen szól: Uraim! mondá, csend
re ,  békére  v a n e ’ honnak szüksége, mit a ’ kölcsönös egyet
értés, ’s a’ törvények megtartása  által lehet elérni. Beszé
dében kiemelé azt is, hogy őt a ’ követi pályára csak nemes 
társai választákugyan, kiknek bizalmáért ezuttalszives köszö
netét is mond, de miután nincs többé választófal közöttünk, 
mindenki szabad p o lgára  e’ honnak, ő is a ’ jelenlevőket mint 
polgártársait  üdvözli, ’s velünk kezet fogva, működendik a ’ 
hon java  előmozdítására. Végül kijelentvén, h o g y reá  nézve 
a’ legkedvezőbb szerencse volt követi székét e’ hon nemes 
keblünagy fiának átengedhetni,’s m agát po lgártárs inak sze -  
re tetébe ajánlá. Követurak beszédei után a ’ törvények fölol
vastattak.

Ezután CsányiLászló, Csertán János, Mórocza D ánie l ,  
és más polgár társak  csendre, békére, törvények iránti tiszte
letre inték ’s fölhivák a ’ kormány sánczai közé fölavatott po l
gártársakat.

Következett az uj törvény rendelete szerint a ’megye vá
lasztó kerületekre! fölosztását illető, választvány munká
latának bemutatása, ez helybenhagyatván, szerinte 9 választó 
kerület állapíttatott. Végül fölolvastattak minden helységből 
azon egyedek nevei, kik jövőben a ’ közgyűlés helyett, egy b i -  
zottványt alakítanak, ’s a ’ megyei ügyeket kezelik. —

Május 9én  bizottványi ülésben jelentünk m e g —  m ár 
minden nemesi diszjel és kard nélkül. Csillag Lajos m ásod  
alispán, elnök azon szándékáról értesité a’ bizottványt, misze
rin t óhajtaná az első alispániszék ezuttali betöltését,  mi el
fogadtatván, Csillag Lajos első, Horváth Vilmos ped ig  m á
sod alispánná közfölkiáltás utján elnök beleegyezésével h e -  
lyettesittettek; ’s ez utóbbi fölesketvén, helyét azonnal el is 
fog la lta .—

Megváltjuk, egy kissé rögtönözött volt másod alispán 
ur helyettesítése, m e r t  e’ napon történendő helyettesítésről 
igen kevesen lehettek értesítve, ’s igy Orosz Ferencz p o lg á r
társ, ki többször helyettes alispáni hivatallal megtiszteltetett, 
elmellőzéseért méltán sértettnek érezheti magát; azonbanta-  
lán a’ megye Horváth Vilmosban is erélyes férfiút nyert. Mi 
hisszük, H. V. kettősen törekvend a’ bizalmat kiérdemelni.  
Úgy legyen! —  Most nagy vita kezdődött a’ törvényszékek 
milly számbani megállapítása— ’s az ezeken bíráskodó egye
dek iránt. A’ nagy számú hallgatóság a ’ teremben el nem 
férhetvén, a ’ teremen kívüli zajongásával a ’ tanácskozást 
folytonosan zavará; sikernélküliek voltak, lelkes C s á n y i  
L á s z l ó n a k  a ’ p o l g á r t á r s a k h o z  c s e n d r e  i n t ő  
t ö b b s z ö r i  f ö l h í v á s a i ,  ők a ’ b i i o 11 v á n y  n a k 
szabad ég  alatti tartását hangosan követelték; végre  szerény 
elnökünk engedvén a ’ zajongók rakonczátlankodásának , a ’ 
megye udvarán folytattuk a ’ tanácskozást. Költség kímélés 
tekintetéből Csillag Lajos első alispán a’ Zala -Egerszegen  
tartandó törvényszéken kívül a ’ megye két nevezetesb helyén 
indítványozott még törvényszéket tartatni; azonban ezen in 
dítvány provinciális érdek miatt megbukott,  és sok okosko
dás után határoztatott: a’ megye hat j á r á s á b a n , ugyanannyi 
törvényszék fog ta r ta tn i .—

Hevesb viták merültek fel a’ törvényszéki bírák megvá
lasztására nézve. Hertelendy György p o lg á r tá rs  elmondd a’ 
kellékedet és tulajdonokat, mellyek egy b íróban  m egkíván
tainak; ’s miután a ’ pereket vezető ügyvédek, némelly ese ek, 
ben érdekelve vannak, óhajtaná: ha illy körülményekben az

ügyvédek a’ törvényszéki bíráskodásban részt nem vehetné
nek. A’ nagy többség pártold ez indítványt; azonban sajátsze- 
rü előadása az ügyvédi kar ném elyikében keserű érzést g e r 
jesztett, ’s beszédjéből azt magyarázd ki, mintha H. Gy. az ügy
védeket g . .  embereknekczimezle vo lna?!  Ezen elferdítés 
irányában jelesen igazold magát II. Gy. példákkal világosít
ván fel előadását. —

A’ többit elmellózve mondá: a’ melly molnár lisztet nem 
lopott,aztlisztlopónak nevezni nem lehet; bizton elmeri m on
dani, —  hogy nincs olly állapot és hivatal,mellynek egyedei 
viszszaélésekre okot nem adtak volna a’ nélkül, hogy az illy 
egyesek hibái vagy vétkei az egész statust bélyegeznék; igy 
az igen tisztelt ügyvédi karban is lehet egyesek részéről visz- 
szaélés, melly azonban az egész ügyvédi k arra  homályt nem 
vethet. Ha tehát ó a ’ viszszaélések elkerülésére űgyelm ezte- 
té a ’ bizottványt, ezt csak igazságkiszolgáltatás tekintetéből 
hozá javaslatba, nem pedig  egyes ügyvédek ,  vagy az egész 
kar m egsértése végett . Humoristicus beszéde sokszoros fel- 
kaezagást és hangos éljeneketidézett elő. —  V égre  határoz
tatott: m indenjárás ,  főbirájánálöszszeülvén, önrészére b í rá 
kat vá laszszon, és másnap a ’ bizotíványnak helybenhagyás 
végett bemutassa. —

Május lO én ism ét nagyszámú bizottványi ülésben m eg 
jelentünk. Jegyzőkönyv hitelesítés után, minden já rá s  részé
re  a’ megválasztott törvényszéki bírák kezdtek felolvastatni. 
Egyik járásban Csérnél Ignácz uradalmi ü g y v éd tö rvényszé
ki bírónak megválasztatván, kér te  m agát felmentetni, m ert ő 
urodalmi ügyvéd lévén perekkel van elfoglalva; de a ’ te g 
napi határozat szerint e ’ választást el sem vállalhatja. E ’ 
nyilatkozat nyomán Nagy Dániel ügyvéd ,  viszszatért a ’ te g 
napi h a tá ro z a t r a , miszerint a ’ bizottvány egy igen tisztelt 
osztályt eltaszitott magától, *s r e á  a ’ jel lemtelenség bélyegét 
süté; azért kijelenti, hogy az ügyvédi karnak a’ m egválaszta
tást elfogadni teljes le h e t le o ü  Iszonyú zaj követé e ’ nyilat
kozatot. Csányi László p o lg á r tá r s  kibékéltető szellemben szó
nokolt több ízben; elmondák mások i s ,  Hertelendy György 
úgy érté indítványát, hogy csak olly törvényszéknél nem le
het az ügyvéd b i r ó , melly előtt p e re i  folynak; de a’ felinge
rült kedélyek lecsillapítására keveset használtak. V égre  Csá
nyi László po lg á r tá rs  baráti  szózatot intézett barátihoz : úgy 
szólok hozzátok,mint barátotok, ha valami elhatározott foga
dást tettetek magatok között, kérlek benneteket oldozzátok 
fel egymást e ’ kötelezés m eg ta r tá sá tó l , ’s a ’ mellettetek nyil-  
ványuló bizalmat ne utasítsátok viszsza.—  Kevés időre ismét 
kitört a ’ dühöngő zajongás azon okból, m e r t  egyik já rá sb an  
Rámoszetter  sümegi festő helyettes törvényszéki bírónak m eg 
választatván a ’ bizottvány által is helybenhagyatott ;  másik j á 
rás  ped ig  P rak k er  kanizsai ácsm estert szinte helyettes t. 
bírónak, a ’ bizottvány nem akarta  elfogadni. E ’ különbözte- 
tésből eredt lá rm a élénkítésére tápanyagul szo lgált  Skublics 
László p o lg á r tá r s  azon állítása: a ’ vöczköndi ö reg  biró ép 
ugytudhatja  a ’ törvényt, mint oklevelében a ’ „ p ra e c la ru m “  ot 
nyert ügyvéd, például önm agát hozá föl, ő, ú g ym ond , négy 
nap ig  volt Pesten censura alkalmával, ’s p raec la ru m m alté r t  
vissza,, ped ig  mivel sem tudott többet a ’ törvényből,  mint e -  
lőbb, igy bárki más hallásból vagy a ’ tö rvények  olvasásából 
szerezhet m agának  annyi tudományt, mennyi a ’ törvényszé
ken b íráskodásra  elég , ő tehát P rak k er t  pártolja.

A’ féktelen zajongást Csányi L ászlónak és Horváth Vil
mos másod alispánnak sikerült nagy  nehezen lecsilapitni,  ’s 
ezután Csányi László p . t . ig y  nyilatkozott: Ha a ’ tisztelt bizott
vány a’ tanácskozásokat ezután is igy folytatja,minttegnap és 
ma, akkor mitsem kételkedem, hogy a ’ centralisatio eszméjé
nek tám o g a tásá ra  a ’ municipiumot áldozatul hozandja. Bizton 
elmondom, hogy én, ki éltemben so h a  elvet nem változtattam, 
’s a ’ municipium mellett minden á ldoza tra  kész vagyok; de 
ha a ’ tanácskozás terem e tovább is illy rendet lenségek  szín
helyévé aljasittatik, egy perczig  sem  késném a ’ centralisatiót 
átkarolni ’stb. azért csendet ’s a’ .szónokok kihallgatását a -  
jánlja . Ezután tovább olvastatván a” törvényszéki bírák  m e g 
választatása, szeretett po lg á r tá rsu n k  Csányi László m agát az 
elnök és a’ bizottvány szeretetébe ; íjánlván, szív mélyéből fa
kadt éljenek között távozott körünkből.

Bevégeztetvén a ’ tö rvényszé 'db irák  fölolvasása és hely
benhagyása, választványok nevezhettek a ’ törvények helysé— 
genkínti k ih irdetésére  az esküttszdki eljárás és választói ké
p es s é g g e l  bírók öszszeirására. Biz:ottványi ülésünk még foly
vást ta r t  miniszteri rendeletek és egyéb m agánügyek t á r 
gyaltatnak. —

Nemlesz felesleges megjegyezni május 8 á n 6 — 7 ezer 
p o lg á r tá r s  je len t m eg  a ’ törvények kihirdetésére , köztük kor
tesféle nemes a l ig  egy p á r  száz. A’ legnagyobb  csend és b é 
ke uralgott egész  városunkban, a ’ ren d  nem zavartatott.Meg- 
szünvén a’ jelem törvény kihirdetésével az évnegyedes köz
gyűlések, ezután  minden hónap első hétfőén bizottványi ülés 
tartatik. r .— 1.

N a g y - B - e c s k e r e k ,  május 3kán. Ha előttem nem 
vonulnának el az események, mellyek közlője vagyok, ha a’ 

i szabadságunk történetét bemocskoló tények színhelye nem

volna a ’ h e ly ’s vidék, hová helyzetem sodort;  csaknem me
sének kellene tartanom, hogy egy nép képes legyen szabad
ság a  első pillanatát zendülésre használni, hogy miután töm ér
d ek e t—  mindent nyert ’s nyeresége közvetlen — érezhető, 
nagy, akkor törjön ki dühe ’s őrjöngjön a’ nemzet ’s a ’ hon el
len, melly csak imént nyitá meg részére szellemi és anyagi 
felvirágzása ösvényét.

E ’ történeteknél a ’ lélektan elveszti irányfonalát ’s csak 
a’ tömeg rendkívüli butasága ’s v a d s á g a , vezetőinek pedig 
példátlan gonoszsága a ’ kulcs a ’ t o r o n t á l i  féktelenségek 
megfejtéséhez.

Mi ismerjük a’ nyomorult egyedeket, kik őrült czéljaik- 
ra  felizgaták ’s örvénybe ragadák  a ’ műveletlen n é p e t ; tud
juk a ’ czélt, mellyet kitűzni elég botorok, elég rósz lelküek 
voltak ’s mellyre a ’ n épe t felhasználni akarni elég vakság és 
tudatlanság ’s egyszersmind gonoszság volt; egy felületes te
kintet a’ tö r ténetbe, és a’ vezetők előre megtanulhaták Yala, 
mit je lenleg  a ’ legiszonyúbb pusztítások, gyilkolások ’s r a b 
lások rém képei tanúsítnak, miként a ’ tömeget közvetett,mesz- 
szebb czélokrafölizgatni, habár a ’ czél erény volna i s — nem
leh e t___N agy-K ik inda ,  F rányova ,  Magyar-Becse rettentő
példákkal állanak elő ’s m ég  több város és helységek nevei 
csatlakoznának a ’ pusztítások e ’ szomorú színhelyeihez, ha 
véletlenség nem avatkozik be az undok tervek szörvényébe 
’s legiszonyubbat nem akadályozza meg akkor, midőn a’ ki
tö rést  csak egy szálacska tartóztatta viszsza.

Nagykikindán valósítva lát az ember mindent, mit csak 
ir tózatost kigondolhat, minden emberiséget meghazudtol a -  
zon képzelhetetlen vadság,mellyel az ottani rabló  csoport két 
tanácsnokot ha lá l rak in zo tt’s holt tetemeiken d ü h ö n g ö t t . . . .

Nagybecskerek sorsa  a ’ véletiensóg kezeiben volt ,hus- 
vét hétfőn délután a ’városház terén  öszszegyülta’töm eg egy 
levelet tartva,mellyet egy idevaló orvostanuló W eide rschan  
szüléinek ir t  ’s melly figyelmezteté, miként jelenleg a ’ nép
nek jo g áb an  áll minden ’s magának, tisztviselőin, ha a k a r ,  
elégtételt v e h e t . .  Ezen levél okosabb német lakosainknál 
v iszhangra nem talált, de tu lajdonosa felkeresvén a ’ kevésbbé 
érte lm esó hitűeket,könnyensikerültnekiazon gyanút ébresz
teni: miként ők több jo g o t  kaptak, mint kihirdettetett ’s hogy 
két tanácsnok többi jogaikat elsikkasztotta. Ezen hangulatban 
jött  a’ töm eg a ’ té r re  , de felvilágosittatván este felé ismét 
eloszlott. —

Másnap re g g e l  egy egészen h e te rogen  cső portulással t a -  
lálkozánk, a’ szerb lakosok templomuk udvarán nagy számmal 
öszszejövén közöttük a1 kaputosak a ’ m agyar nyelven szer
kezeti anyakönyvek elégetését KÖvették.Ez Újvidéken kezdő
dött, ’s nemzetellenes fölhívásokban mindenhová, hol szerbek 
laknak elterjesztetvén több helyen mint nálunk is létesülésbe 
ment; de más helyeken erélyes férfiak által megakadályozta- 
tott.A’kÖnyvek szétrepesztési kívánatét a’ már felizgatott tö 
m egnél megakadályozni nem lehetvén, —  derék városbiránk 
szinte óhitű Hadzsics L ázár befolyását használván kieszközlé, 
hogy azok ne égettessenek el, hanem inkább, ha m ár meg 
nem menthetni azokat, szaggattassanak szét; nem sokára  az 
anyakönyvek a ’ nép dühének martalékai lettek ’s mi láttunk 
külsőleg a ’ műveltebb osztályhoz tartozó egyedeket olly v ad
sággal tépni a’kezökbe ju to ttpap ir részecskéket ’s hallánk olly 
szitkokat a’ haza és nemzet ellen, hogy undorral kellett elfor
dulnunk e’ szolga lelkektől,kik csak képzettel sem bírván vala-  
m im agasztosbról,nyom orait szenvedélylyel őrjöngnek a ’ haza 
ellen,mellye’k igyókrapazaroljaáldás it .Igen különös hogy m ár 
akkor az anyakönyvek szerb nyelvre voltak fordítva,’s mamidon 
a ’ Nagykikindán működő kir. biztos intézkedéseinek szele, ná
lunk is sokat meghűsitett ,  mindenki tag ad ja ré szv é té ta ’m u n -  
kában, ’s csak a ’ töm eg önkényes ’s pillanatnyi felhevülésé— 
nek törekesznek tulajdonítani, holott a ’ töm eg a ’ fordítás
ban részt nem vett, a ’ leforditás ped ig  előkészítés volt a1 
m egsemm isítésre ,  de a ’ töm eg  azt sem tudta, hogy milly 
nyelven szerkesztetik az anyakönyv, mellyet ő különben is 
sohasem látott. Egyébirán t megvannak a’ mi je lö lte in^, és 
gondunk lesz bebizonyítani, ki— és milly részt vett e’nem ze t-  
ellenes munka e lrendezésében? Bízom istenben hogy a ’h a -  
zaárulási vétek nem kerülendi el a ’ büntető igazság kezét, ’s 
hiszem, miként azok, kik elsők voltak a’ m erén y -k ig o n d o lás -  
ban, mellynek következvényei a ’szerencse kezében v a n n a k , 
elsők le e n d n e k a ’ számadást kérő b író ság  e lő t t !!!

A’ templom udvarából vezéreik megéljenzései közt a* 
v á ro s h á z te ré r e  v o n u lta ’ csopor t  ’s miután az eloszlatás kí
sérlete nem sikerült, az ott levő városkapitányt vette üldöző
be, ki szerencsésen egy sarok  házba menekült,  mellynek aj
tajához állván a ’ v á ro s b i ró a ’ n é p e t táv o zás rab ir ta ;  ez ismét 
öszszejövén a ’ városház előtt, egyik közülök la jtorjára állván 
a’ körülállók gunykaczajai közt a ’ nemzeti zászlót akará  le 
venni, de mialatt vele bajlódnék, férfias elszántsággal jelent 
meg köztük m ár többször említett, ’s m agának mindnyájunk 
háláját kivittabiró HadzsitsL. ’s l e h iv á n a ’ zászló után nyúló 
*s azt m ár majd leemelő egyedet helyéről, a’ la jtorjára állott 
és szemközt e’vad csoportta l ,megragadván a’ zászlót azt eme 
szent ereklyének nyilványitá, melly alatt az egész haza jogai t
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és szabadságát vítta ki. „Előbb én halok meg“ mondd bátor 
elszántsággal ,,’s csak holt tetememen keresztül ragadjátok el 
e’ szent tulajdont“ — E’ derék férfiú jellemszilárdsága za
varba hozá a’ gyülevész csoportot ’s kislelkü, nyomorult ve
zetőit, ’s mind mereven állottak a’ léleknagyság előtti fel
hagyva gyalázatos szándokukkal.

Nem akarok panegyricumot írni azon férfinak, kit em- 
üték, mi kik őt láttuk, tanuji valánk az életveszélynek, melly- 
ben minden pillanatban forga; mi tudjuk azt is, ha ez a’ tö
megnek sikerül, ezzel nem rekeszti be kicsapongásit. — A’ 
veszély-elhárítás osztatlan érdeme Nagy-Becskereken a’ de
rék Hadzszics Lázáré.

Ezen jelenet után rá beszéltetett a’ tömeg.hogy ő res
taurálni akar, ’s egyik vezére Czvetkovics Frigyes forradalmi 
vezér v.kapitány(?)azonnal munkához fogott,elolvasá a’kitü- 
zöttek neveit,’s a’ csoport reájok kiabálá a’ zsiviót.—  Kive
szek három egyedet,kik isten tudja miként jutottak e’ társa
ságba, a’ többi satyrájiaz igazság-kiszolgáltatásnak.

Sok „Zsivio,“ lárma, követelések ’s azután ünnepélyes 
haza kisérésével a’nap hőseinek, végződött a’ délelőtti munka.

A’ boltok becsukaltak, a’ városban általányos rémülés 
lett; ez alatt megérkezett a’ nagykikindai borzalmak előhire a’ 
szegény megfutamlottak által, 's a’ népvezetők okulván a’to
vábbi izgatással felhagytak. A’ környéken több helyütt kí
sérletek tétetlek, de vér nem folyt.--------

Most Nagykikindán katonaság van és számosán vannak 
befogva a’ rögtön Ítélő bíróság által.

Hogyan felelendnek e’ sok áldozatért a’ bujtogatók, kik 
nélkül e’ sok szerencsétlen jogai élvében boldog maradott 
volna?!— Könyörögniük kell a’ büntető igazság előtt bün
tetésük siettetéseért, melly az irtózatos látvány elől elzárja 
szemeiket. . .

Csernovics Péter kormányi biztos ur erélyesen jár el 
hivatásában, már eddig tett intézkedései is mind ollyanok, 
mellyeket megkíván a’ hely, az idő ’s a’ viszony, mellyek közt 
működik. N.Becskerekre szombaton váratik máj. 6kán;minden 
történendőről tudósilandom a’ szerkesztőséget.

Tegnap estve 500 fegyvert kapott nemzetőrségünk, 
melly a’ forradalom napján rögtön felállittatván azóta jelesen 
működik.

Újdonságokban hiány nem lesz, ’s tudósitó is fog akad
ni. Feszülten várjuk a’csomó megoldatását!! ! C s e m eg i K.

K Ü L F Ö L D .
OLASZORSZÁG. A’ lombardi ideiglenes kormány 

által táborozási térekül Bergamo, Brescia, Chiavenna, 
Como, Crema, Cremona, Lecco, Lodi, Mailand, Pavia, Piz- 
zighetone, Roua d’ Anso, Sesto, Calende ’stb.jelöltetének ki, 
’s május 4én rendelet bocsáttatott ki a’ katonai szökevények 
mikénti büntetése iránt.— A’lengyel sereg Mickiewicz vezér
lete alatt május 2án Milanóba érkezett,

Rómában a’forrongás növekvésben van, ’s általa a’ pá
pának helyzete mint világi hatalmasságé mindig nehezbedik. 
Neki vagy a’ folyammal kell úszni, vagy világi hatalmáról 
lemondani, miként ezt egy livornoi levelező fejtegeti;— ’s ki 
tudja, ha vájjon ő szentségének nem régi óhajtása é e’ lépést 
illő időben ’s móddal megtenni? A’ franczia flotta tartaléka 
is elérkezett a’ livornoi kikötőbe april utólsó napjaiban; az 
admiral Florenczbe ment látogatást teendő a’ n.herczegnél, 
honnét néhány nap múlva viszszaváratotl; a’ flotta Nápoly-

hozfog evezni. Az april 27én innét több gőzösön elevezelt 
sereg pedig nem szálliltatik Velencze elé, mint mondatott,ha
nem Anconánál szállnak partra.Ezen irányváltoztatást a’ leve
lező angol befolyásnak hajlandó tulajdonítani,

Felső Olaszországban a’republicanus mozgalmak min
dig nagyobb tért nyernek. Főszállásuk egyrészről Majland, 
más részről Genua. Az egész Piemontol Károly Albert elleni 
izgató röpiratokkal áraszták el, ’s némelly városokban milá
nói küldönczök által a’ respublica kikiáltása is megkisérte- 
tett. Alessandriában a’ várőrséget is e’ czélra szándékoztak 
megnyerni. —  Az ágostai lap szerint a’ velenczei köztársa
ság állapota az osztrák sereg előrenyomulása által igenmeg- 
nehezíttetett, ’s Károly Albert e’ helyzet könnyítésére keveset 
tett. A’ belminiszter küldötte P a l e o c a p a  megjelent nála 
őt az ádriai kormány közvetlen segélyére bírandó ; de igen 
hidegen fogadtatott, ’s oda utasittatott, hogy mivel a’ Verona 
ellen szándokolt rohanás az egész tábor erejét igénybe ve
szi, nem marad egyéb hátra, mint hogy az ádriai kormány, 
melly kezdetben egészen önállúlag kezdett intézkedni, füg
getlensége megvédésében is saját hatalmára támaszkodjék. 
A’ követnek .újított kérelmeire sikerült csak a’ királyt arra 
bírhatni, hogy római tábornok Durando utasittatott néhány 
ezernyi sergével Velencze felé nyomulni. Egyébiránt a’ mi
lánói ’s nagyobb része az olasz népnek nyugtalankodni kezd 
Károly Albert ’s tábora tétlensége ellen’s félnek, nehogy 
másodszor is elárulója legyen az olasz ügynek.

Folyó hó ö án a ’ Verona elleni támadás a’ piemonliak 
által csakugyan megkezdetett. Az ütközet mindkét részről el- 
határzottan’s tűzzel folyt. Az osztrák tábor jobb  szárnya e- 
lőre nyomult, de a’ bal nem bírván a ’ nagyobb erővel —  
hátravonulni kényszerittetett, mig végre a ’ magyar gránátos 
osztályok megforditák itt is a’ csata ügyét, ’s az ellent visz- 
szaszoriták. Ezen ütközetet egy osztrák katona részletesen Ír
ja meg az augsburginak; e’ szerint az ellenség mintegy 500 
halottat számlál, és sebesülteit visszavonulás után 50 kocsin 
hozák a’ városba a’ diadalmasok. Az osztrákok közül egy tá
bornok ’s több altiszt sebesitteíeítmeg veszélyesen. Másnap 
a’ támadás ismételtetett, de kevés szerencsével. A’ diadal te
hát Radeczkyé, habár igen nehéz a ’ dolog valóságán elmen
ni, minthogy a’piemonti tábor nyilatkozványaszerintez szán
dékosan vonult el az ütközet helyéről, nem akarván a’sáncza- 
ik mögé bujt ausztriaiak kiszorításával erejét kétszeresen fo
gyasztani.

B é c s ,  május 8án. Egy császári rendelet a’jezsuitákat, 
és redemtoristákat az örökös tartományokban megszüntető. 
Ezen rendelet leginkább Pillersdorf érdeme, ki azt a’ kibo
csátás előtt nyolcz nappal hozá javaslatba, de azon hatalmas 
pártfogók’s pártfogónők irányában, kik a’ jezsuiták, és li- 
goriánusokat gyámoliták, nehezen boldogulhatott a’ lármás 
macskazenék nélkül. Ezen szerzetesek most már nem tudják: 
quo caputreclinent ? —  A’ bécsiek számos tagból álló kül
döttséget küldöttek Prágába az ottani hatalmas szláv elem- 
meli kibékülésre. A’ levelező igen helyesen megjegyzi, hogy 
ez úti költséget jó lett volna megtakarítani.

Prágában a’ mozgalmak fenyegető szint kezdenek ölte
ni; előbb a’ zsidók kiűzésében nyilatkozott az ellenszenv,melly 
még mostsemcsilapult,mi miatlizraelüai részintBécsbe készül
nek megtelepedni, részint Amerikába kivándorolni; —• majd 
ismét a’ német érdekek védőji ellen tétetnek elkeseredett de- 
monstratiók. A’ nemzetőrség cseh parancs-szavat kiván,

’s nem akarja a’ nép, velők azaristokraták sem, hogy Cseh
ország a’ német szövetségbe vétessék; mert a’ cseh urak nem 
szeretik a’népies elemű frankfurti gyűlés határzatait. ók urak 
akarnak maradni, mik csak a’ szláv nép közt lehetnek.A’szláv 
szövetség terve e’hó folytán teljesedésbe fog vétetni,fő váro
sa Belgrád leend, ugyanott tartatik a’ szövetségi gyűlés is. 
Alomnak megjárja.

A’Csernoviczba szökött moldovai bojárok az öszszes 
tartomány népségének hajlamát Magyarország irányában 
bizonyítják; ’s csak egy távulróli lendítés kell, hogy az ige 
testté váljék.

LENGYEL és OROSZORSZÁG. A’ lengyel széleken a’ 
moszka táborozási készületek folyvást tartanak; azonban ez 
időig nem tudhatni, melly irányban fog a’ támadás vezettetni, 
sőt van é komoly szándoka a’ sz.pétervári udvarnak az euró
pai mozgalmakba teltleg belé avatkozni.— Paskevics Varsó
ban proclamátiót bocsátott közre, mellyben tudatja a’ len
gyelekkel, mikénl az első zendülési kísérletnél az egész várost 
halomra lövöldözteti, ’s helyére akasztófákat emeltetend az 
izgatók számára.— Azonban a’ nép szent háborúra készít
tetik ; a’ pópák úgy é r t e s í t i k  n é p e i k e t ,  —  miszerint 
szent vallásuk forog veszélyben, mert a’ római katholicusok 
általányos mozgalomban vannak a’ keleti szertartásuakellen, 
’s ezen mozgalomnak élén a’ pápa áll; ’s minthogy a’ fejedel
mek, kik Oroszországgal mind barátságban élnek, e’ mozgal
mat nem pártolák, azokat a’ pápa vagy egyenlőkké tette né
peikkel, mint az olasz fejedelmeket, vagy trónjaikról űzte el, 
mnt a’ franczia királyt; sőt újabban az ausztriai, és porosz 
hatalmasságokat is ellenséges érintkezésbe hozá azzal, mint
hogy ezek tartományiban forradalmat támasztott ’s most szán
doka mindazon népeknél is lázongásokat idézni elé, hol eze
lőtt a’ kath. vallás uralkodó vallás volt, minta’ lengyeleknél; 
’s ekkor aztán a’ görög vallás elleni szent háború fog meg 
kezdetni. Sót a’ kereszlyénség örökös ellenségét a’ szultánt 
is ellenségeskedésbe hozá a’ czárral,’s e’ miatt —  az islam- 
nak fenléte óta először tiszteltetett meg az pápai követséggel. 
De Oroszország már egyszer ellent állott az egész Európá
nak, ’s isten ekkor láthatólag mellette volt; ’s leend most is, 
ha a’ nép vallásához hűn támogatója marad szent bilfonöké- 
nek,a’ czárnak. És ezért Oroszország támadást nem intéz; a’ 
külrőli megtámadlalásl pedig ezen eszme nyomán enyészlen- 
diel; egy forradalom Lengyelországban illyen támadás kez
detéül tekintetik ’s azt szent háború által előzendi meg.

A’lengyelhatárszélekrólKalisch mellől május 2án.Senki 
se bocsáltalik se ki, se be; kozákok és huszárok tartják elfog
lalva az átvezető utak ’s vizsgáló hivatali állomásokat. Min
den irányban töltött fegyverü őrségek húzódnak. Kalischtól 
Peiserig lSezer ember van fölállítva, köztük három álgyu- 
telep 800 cserkeszszel, ezen utóbbiak S t a m p y s i  n mellett 
állilvák fel,hol az ifjú Paskewics parancsnokol. Az orosz kato
nák közt azon hir terjesztetett, hogy a’ francziák ellen fogna: 
küldetni. Ralisban orosz kémek serge tartózkodik, ’s ugyanott 
egy levélnyitó művész is fizettetik, ki e’ mesterséget a’ remek
lésig érti.

A’ moszka czár ünancz-miniszteriumának mart. 31 kei ja- 
vaslaláthelybenhagyá, melly szerint l)az orosz arany és ezüst 
pénznek kivitele az egész nyugati vonalon megtiltalotl. 2) 
Az utazók és szállítóknak megengedtetik a’ kivitel ollyképen, 
hogy az elsők 300, az utóbbak csak 100 arany és ezüst 
rubelt vihessenek ki személyenkint.
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A’ gőzösök já<
é r t e s í t ő . 1848.

rasa a9 m
1848ik évi május ljetől kezdve.

S z o l n o k r ó l  S z e g e d r e ,  T i t t e l b e  és Z i m on yba  Pesttel kapcsolatban minden 
„ „ kedden reggel.
„  S z e g e d r e  minden szerdán és szombaton reggel 

S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden hétfőn, csütörtökön és szombaton reggel.
,, Z i m o n y b a  minden szerdán reggel.

Z i r n o n y b u l  Tt t t e l  be,  S z e g e d r e  és S z o l n o k r a  minden csütörtökön.
Minden kedden indul egy vontatógőzös Szegedről Zimonyba, és minden pénteken 

Zirnonybul Szegedre.
Pe s t ,  május Íjén 1848. 7— 0

M a g y a r o r s z á g  1848ban
irta E l e f á n t y  F eren cs

a ’ népnek felvilágosítására irt korszerű munka megjelent ’s 2 0  p. krajczár- 
ért kapható K i l i á n  és társa könyvkereskedésében, úgy e’ lapok szerkesztő hivata
lában. 2— 3

Hirdetés. 40 pírt jutalommal.
A’múlt pénteken Pestről Péczelig gr. Cr ouy  elvesztette a’ kocsijából bőrtáskába zárt 

p u s k á j á t ;  mellyért, ha azt a’ megtaláló akár Pénzeibe gr. Crouyhoz, akár Pestre Kronperger 
Antal nyelvtanárhoz (úri utczaiHorváth házba) elhozza, 40 pftjutalmat kap. Kelt Pesten május
lökén, 1848.      2 - 3

A’ kiadótulajd. april lSkai betegeskedése óla szerkeszti K i r á l y i  Pál.  -

-{■ B ir fo k ^ a illí irla J a n k ó  Vi n c z e ,  kaphatóEmich Gusztáv könyvke
reskedésében, Pesten. Ára 10 kr. ezüstben. 2 — 3

4’ gőzösök in- £j& dnlásai Pestről.
1848dik évi május Íjétól kezdve.

P e s t r ő l  B é c s i g  naponkint reggeli 6 órakor, kapcsolatban Győrrel.
,, O r s o v á r a  minden vasárnap reggeli 5 órakor, Galacz és Konslanliná- 
„  „ polylyali kapcsolatban az oláh részen, és május 7 és 21 dikén
„ „ Odessával.
„  „  minden csütörtökön reggeli 5 órakor (minden 14 napokban
„ „  egyesül Galacz és Konstantinápolylyal a’ török részen.)

y y  E’ gőzősök megérkeznek Orsováról minden vasárnap reggeli 4 órakor, és 
minden csütörtökön délutáni órákban.

,, Ti t t e l i g  minden kedden és pénteken reggeli 5 órakor, le és fölfelé 
,, ,, Eszéken ál; a’ kedden induló gőzös Szegeddel kapcsolatban áll.

E’ gőzösök minden vasárnap és szerdán délutáni órákban Tittelből megérkeznek.
Von tiltó haj ók indulásai.

P e s t r ő l  B é c s b e  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 
szombaton megérkeznek.

„ Ü r s o v á b a  minden kedden elindul, és minden szerdán megérkezik. 
P e s t e n ;  május íjén 1848.

^ __  /Is- e/.w cs. hír. szab. Ditnapözhajózcisitársaságfüiigynöksége. 8 — 0
-  Nyomatik T r a 11 n e r - K  á ro I y i betűivel u r i-u teza ,  4 5 3 .  szám.



Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden ízben egyegy ivén. Előfizethetni helyben a’ szer
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453(lik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kíván

taié példányok iránt csupán a’ bécsi cs. lópostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.
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1848.

P E S T

vasárnap május 21 kén

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Miniszteri fölhívás a’ ha
za oltalmára a’ nemzeti gyűlés határideje kitűzve. Fó'kötelességünk. 
Miniszteri rendeletek és kinevezések. Legújabb mozgalmak Becsben. 
Rovás. — V i d é k i  m o z g a l m a k :  Székesfejérvár, Mármaros, és 
hevesből. Lengyel hírek.)

Kül f ö l d .  (Franczlaország, Német, Olasz, és Oroszország.) 

É r t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG é s  ERDÉLY.
H a z a f i a k !  Épen most vettük futár által azon tudósí

tást, hogy felséges királyunk Bécs városát váratlanul e lhagy
ta ’sutját Insbruekfeló vette.

Sietünk ezt a ’ közönséggel tudatni, nehogy e ’ hír  más 
a lakban’s tán elferdítésekkel terjesztve, okot adjon nyugtalan
s á g r a , ’s eszközül szolgáljon izgatásokra, mellyeket a ’ haza 
jelen körülményei között kerülni,’s távoztatni minden honpol
gárnak legszentebb kötelessége.

Meg vagyunk győződve, hogy a ’ magyar nemzet legfor
róbb óhajtása teljesülne, ha ő felsége Bécsből távoztával, e -  
gyenesen hű magyarjai közé jött volna, hol szentséges szemé
lyét buzgó lelkesedéssel környezné azon nép, melly szabad
ságához ’s törvényes fejedelméhez szeretelben, hűségben in
gadozni soha nem f o g . ’S n e m is  késtünk a ’ nemzetnek ezen 
forró óhajtását azonnal ő felsége elejbe terjeszteni, bizodal
mát k é r v e ’s reméllve a’ jó királytól azon néphez, melly szá
zadokon keresztül e’ bizodalmát épen a ’ veszélyek legnehe
zebb óráiban olly igen m eg é rd em e l te ,  ’s melly azt megcsal
ni bizonyosan képes nem volna soha. És mivel azon alkotvá- 
nyos viszony, azon hűség és ragaszkodás, melly nemzetünket 
törvényes királyunk személyéhez ’s az uralkodó házhoz kö ti ,  
változást nem szenvedhet az által, hogy őfelsége birodalmá
nak valamelly más részébe tette által tartózkodása helyét, hg 
EszterházyPált,mintő felsége személyéhez rendelt felelős m a
gyar minisztert utasítottuk, hogy urunkat királyunkat mostani 
tartózkodása helyére azonnal kövesse,’s törvényszabta állásá
ban magas személye mellett maradjon.

P o l g á r o k !  E urópai események segítették elé hazánk
ban is az egész nemzet r é g  óhajtott szabadságának lé treho
zásál; de az egész nemzet egyesült ereje ’s osztatlan k özre-  
munkálása szükséges arra ,  hogy az európai mozgalmak
nak so kfóle irányban zavargó rohama veszélybe ne döntse ha
zánkat,nemzetünket,’s annak kivívott szabadságát.— Mi erőnk 
’s tehetségünk szerintteljesitendjük a ’ reánk bízott kötelessé
gei, de hogy nehéz föladásunkban eljárhassunk, a ’ nemzet 
buzgó ’s erélyes tám ogatására  van szükségünk.

Szükségesnek tartottuk az országgyülésnekminélelőbbi 
öszszehivását, ’s annak határnapjául f. e.jul .hó2ik napját tűz
tük ki,’s azt őFels.fölterjesztettük.De rendkívüli körülményink 
közölt addig is minden egyes polgárnak szent kötelessége 
mindent elkövetni, hogy a ’hazát fenyegethető veszélyek m e g -  
előztessenek.

A’ hazának szent nevében szólítjuk föl tehát a ’ honnak 
minden polgárait ,  legyenek erősek és állhatatosak a ’ hon és 
szabadság iránti szeretelben,’s a ’ törvényes fejedelem iránti 
hűségben:iegyenekegyeté 'rtők’s mellőzve minden viszálkodást 
mi erőnket m egtörhetné, egy czélra egyesülve munkálkodja
nak a ’ haza megmentésén. — Fölszólítjuk a ’ hon p o lg á ra i t ,  
hogy azon önkéntes seregnek, melly iránt a ’ rendelet már ki-  
bocsállalolt , minél nagyobb számban ’s minél gyorsabban ál
lítását m indenmódonsegitsék  elő.— Fölszólítjuk végre, hogy 
midőn most a ’ hazát vész fenyegeti, tegyék a ’ haza o ltárára  
áldozatul vagyonuknak is valamelly részét,  ’s adjanak a ’ hon 
védelm ére— kitől egyébkint nem telik— kölcsönképen pénzt, 
vagy egyéb olly vagyont, mit könnyen pénzzé lehet fordítani.

Bízunk a ’ nemzet lelkesedésében és azon honszere te t-  
ben, melly e ’ hazát a’ legsúlyosabb körülmények között is 
megmentette; hisszük, hogy e ’ fölszólitásunk nem fog süker 
nélkül elhangzani; ugyanazért a ’ belügyminiszter e ’ mai na
pon kelt rendeletében közhírré teszi az ajánlatok beszedésé
nek módját és helyeit.

Budapest, május 1 9 én  1 8 4 8 .
Gróf Batthyány Lajos. D eákF erencz .  Szemere Bertalan. 
Klauzál Gábor. Gróf Széchenyi István. B. Eötvös József.

P e s t ,  május I9 k én .
Látkörünk soha borusabb színben nem mutatkozott.— > 

Minden oda mutat, hogy irtózatos harcz van előttünk. És e ’há -  
boru  nem a’ királyoknak egymáselleni bosszucsatája leend : 
hanem népek tusája népek ellen, szabadság küzdelme a ’r a b -  
szolgaság fölött, vagy viszont.

A’ sors úgy intézte, hogy az emberiségnek e ’ közös 
harczában mi legyünk az előlküzdók. Hazánk földén fog forr
ni a’ viadal: és mi általavagy elsodortatunk, nevünknél egyéb 
alig maradván az utókor számára föl, vagy dicsőségünknek, 
jövő nagyságunknak alapja vettetik meg.

Reánk nézve a ’ közvetlen kérdés: 1 é t é s  n e m  l é t  kö
rül forog. Létezzünk é mint szabad magyarok a ’ nemzetek 
családjában, vagy a’ szláv elembe olvasztva rabságnak halá
lával nyomorogjuk kevés napjainkat át?

Oroszország századon át főzött terve, mellyet mi csak 
egybehorgasztott kezekkel néztünk, valósulásnak indul. A’ 
jégcolosz e ’ pillanatot véli alkalmasnak, hogy kiterjeszsze 
szörnyű uralmát világrészünkben.

Az ukázok fe jedelm énekbérenczeim ár fölbujlogaták a ’ 
népfajokat.A’tótság, illyrség, ráczok mind fanaticus ingerült
ségben vannak. Nyelvféltékenység,vallási düh, fajgyűlölettel 
föleresztve mind mozgásba hozattak, tény ezőkűl használva 
e’ napokban, midőn mindenünket megosztók hazánk népei
vel, azokkal is, kik ellenünk izgaltatnak.

A’ hon alsó részeiben m ár korülhordozLatott a’ lázadás 
zászlója; a ’Kárpátok tövében a ’ nép butaságát könnyű balu t-  
ra  terelni; H orvátországban egy párt dühöng, mellynek élén 
durva katona áll, elszéditve hiúságától, uralkodói d icsőség
re  vágyakodó. —  A’ háború elkerülhetlen, mert a ’ bán által 
megtagadtatott az engedelm esség .—

A’ bureaucratia  bukásában átkul hagyá reánk e ’ kény
urat: és a ’ kancsukák diplomatái titkos gyönyörrel üdvözlikőt 
a ’ pályán, melly Szibériába vezet.

Általa kezdetik meg a ’ szolgaság harcza, melly s ikeré
ben éjszakról gyámolittatni fog.Az első tüzet nekünk kell meg- 
állanunk, m ert b á r  egész E urópáé  legyen az ügy, ha mi el
vesztők az első csatát, a ’ későbbi győzelem gyümölcseit nem 
mi élvezhetjük.

M egsemmisítés, kiirtás, nemzetiségünk kiirtatása le 
end sorsunk.

Akartok é tehát hazánkfiai tovább is magyarok lenn i?  
utódai azon nemzetnek, őseiteknek, kik a’ népvándorlásokkor 
megrázták a ’ világot ’s legyőzvén az erős karú népeket,hazát 
alapitának egy idegen világrészen, ellenséges elemek köze
peit,hazát, melly isten áldásiban bővelkedik, mert hantjait a -  
páink vére kövérité meg, ’s bővelkedni fog számotokra, ha 
fegyvereitek villáma leteriti a ’ bitor foglalókat?

Őseitek, a ’rettenetesek, hóditó nép valának. Fiaik óriási 
tusákban híven megőrzék a ’ szerzeményt: és ti, unokái a ’n e m -  
zetnek,elveszthetnétek a ’vérörökséget e ’ d rág a  hont, melly- 
hez egy évezred emlékei csatolják a ’szivet?

Fajotok egykor bezárta  a ’ népvándorlást,  visszaverte 
Ázsia vad csordáit,  elleneit a ’ nyugati műveltségnek: és ma ti 
ugyanezt nem tennétek é meg éjszak vadjai ellen?

Őseitek,a’ szittyaivadék, a ’ szabadságot véres zivatarok 
között a ’ s í k s á g o n  tárták meg: és ti ugyanazon szent föl
dönrabszo lgákká  volnátok igázhatók?

Föl, föl, fiai a ’ négyfolyamu országnak! nem szo lgaság
r a  szánt titeket a’ sors. A’ bátornak, erősnek szabadság virul, 
gyávákat érhet csak az ostor.

Legdrágább  kincsetek— a ’ nemzetiség—  ez édes min
den, az ősi bú és jövő örömének, dicsőségünk öszszege, 
életünk, szabadságunk van a ’ mérlegen. A’ csésze fölbillen, 
ha kardot nem vettek hozzá nyomatékül. Bilincs van e ’ m é r 
leg másik serpenyőjében! bilincs és az enyészetnek rémalakja!

Még magasan lobog a ’ háromszinü zászló, m ocsokta-  
lanul néz reátok az ország czimere: seregelje tek  e ’ zászló a l á , 
’s emlékezzetek arra ,  hogy e’ lobogó sokszor diadalmasan 
lengett Europa  téréin, az erős karú apák hordozták azt, es
küdjetek e’ háromszin alá, esküdjetek hűséget a ’ hazának, 
vérre l ír játok neveteket az élet könyvébe, mert csak igy üd
vözöltek a ’ szabadság istene előtt.

Ne támaszkodjatok senkire, bizzatok egyedül magatok
ban, m ert csak magunk vagyunk igazi b a r á t a i  h a z á n k 
n a k .  Őseitek,a’ maroknyi nép ,m egrem egte ték  egész E u ró 
pát: és ti,midőn hatmillión vagytok testvérek,megijednétek a ’ 
szolgaságértküzdő millióktól?Ti élet és szabadságért  harczol- 
tok, saját határaitokon félnétek az ostromló idegenektől? Ti
teket a ’ lelkesülés hazafiság gyujtand,mig elleneitek vak düh
ből harczolandanak csupán. Ti mindent veszthettek, mindent 
nyerhettek: nekik veszteni valójok nincs, a ’ nyereség  is szük- 
markuan méretik számukra a ’ sors által.

Előre, előre! Élet és halá la’ jelszó! Áldozzatok föl min
dent, vért  és vagyont: a’ szabadságért semmi sem sok.

Vagy haljunk meg dicsőén, mert a ’ gyalázatos élet ha
lálnál kínosabb.

R e n d e 1 e 1.1. A’ külügyminiszter előterjesztésére, ugyan
azon minisztériumhoz titkárokká általam folytatólag kineveztet- 
nek: Nagy Lajos, Kmosko László, Markovics László, Mayer Fi
dél fizetés nélkül.— Budapest,május 16án 184S. 1 s t v á n ,  ná
dor kir. helytartó s.k. H g . E s z t e r  h á z y  Pál.

II. Az 1848ik esztendei III. tczikk 20. ’s 21. szakaszai sze
rint, ő felsége személye körül rendelt minisztériumhoz, általam 
ezennel kineveztetnek valóságos fogalmazókká Raics Ágoston; 
Laky \ incze, Lukács János, Sarlay Éajos, SzontaghPál,Henszl- 
mann Imre, Varga István.— Tiszteletbeli fogalmazókká, az eddi
gi tiszteletbeli fogalmazók: Rózsa Károly, Tahy László, gr. Pálffy 
Rudoli, Christen Lajos, Lunkányi Károly, Fekete János, Köhler 
Pál.— Valóságos fogalmazó segédekké Bobest Sándor, Rud- 
nyánszky Kálmán, Szirányi József, Teleky Lajos, Somossy Jó
zsef. 1 iszteletbeli fogalmazó segédekké, az eddigi tiszteletbeli 
gyakornokok: Bánlly József, Saár Lajos, Krutlen F erencz , Gál 
Sándor, Moravchik Gyula. — Hg. E s z t e r h á z y Pál s. k.

A’ v a l l á s  é s  k ö z o k t a t á s i  m i n i s z t e r t ő l .
1. Ezen minisztérium körében már minden hivatalok be

töltve lévén, a ’ hivatalnokok névjegyzéke közzé fog tétetni. Ad
dig is a’ beadott folyamodványokat, mind a ’ kik alkalmazva 
vannak, mind a’ kik nincsenek, a ’ bemutatott bizonyítványokkal 
együtt, vegyék viszsza, Budán az országháznál, tanácsnok Pap 
Endre ur hivatalos szállásán, reggel 8 órától délutáni 2 óráig.

IL A vallás és közoktatási miniszter pesti lakát megvál
toztatván, ezentúl a’̂ hivatalos látogatásokat és közléseket Bu
dán,’az országháznál levő hivatalos szállásán délelőtt l ü  órától 
fogva 12ig fogja elfogadni.

_ 111.Minden hivatalos levelek, irományok, mellyek a’ val
lás és közoktatási minisztériumhoz vannak intézve, úgy a’ pos
tahivatalok, mint magányosak által, Budán az országháznál a -  
dassanak be, tanácsnok Pap Endre ur hivatalos szállásán, ki á l-  
lodalmi altitkár Szász Károly urnák az erdélyi országgyűlésről 
leendő megérkeztéig ezen kötelességgel megbizatott.

IV. A’ lelkészek jövedelmeinek egybeirása iránt közzétett 
körrendelet, az ehez já ru ló ’s az egyformaság kedvéért itten ké
szülő számos tabellák elkészültéig szét nem küldöztetik. 

B u d a p e s t ,  május 17én 1848.

Rendeletek d  földmivelés, ipar és kereskedési minisz
tertől.

I. P o s t a v i t e l b é r i  i d e i g l e n e s  s z a b á l y z a t ,  
lö r .  A’levélvitelbér ezennel Ieszállittatik: féllatos levél

től 10 mértföldig bezárólag 2 krra; 10 mértföldtől 2 0  m ér t 
földig bezárólag  6 krra; 2 0  mértföldön fölül 10 krra.

2 o r  Keresztkötés alatt feladott nyomtatott vagy kőmet- 
szelt körlevelek, á rulajtsromok, tőzsde-jegyzetek (B ö rs e -  
Zetteln) könyvek, röpiratok, zenészeti műdarabok ’s egyéb 
nyomlatványok, valamint áruczikkek mustrái is ,a’ m o s tm e g -  
állapitott levél—vitelbér negyedével lesznek dijazandók; e’ dij 
azonban egy krajczárnál kissebb nem lehet.

3o r .  Jelen szabályzat ’s illetőleg vitelbéri leszállítás 
csak a’ belföldi levelezésekre, M agyarország ’s a ’ kapcsolt 
részek határai közt küldendőkre ’s elfogadandókra van k i
terjesztve. —

4 er.  Azon levelektől ’s keresztkötés alatti kötegektől,  
mellyek bérm entesen küldetnek Magyarországból ’s a ’ kap
csolt részekből az ausztriai tar tom ányokba, úgy szinte azon 
levelektől’s keresztkötés alatti kötegektőlis , mellyek az auszt
riai tar tom ányokból Magyarországba ’s a ’ kapcsolt részekbe 
érkeznek, az ausztriai vitelbér fog fizettetni, melly a ’ legújabb 
ausztriai szabályzat szerint féllatos levéltől 1 Omérlföldig 3 k r . ,  
10 2 0  mértf. 6 kr. —  2 0  mértföldön fölül 12 k r . —  A’
keresztkotésalatti  kötegekre nézve e ’ levél—vitelbérnek szin
te negyede fizettetik, ’s ezekre nézve is a ’ dij egy krajczárnál 
kisebb nem lehet.

5ö r .  A’ most leszállított vitelbér folyó évi julius else
jén veendi kezdetét.

6 o r .  A’ sulyfokozat ’s egyebekre  nézve az eddigi p o s 
taszabályzat ideiglenesen megtartatik.
II. S z a b á l y z a t  a ’ b e l f ö l d i  i d ő s z a k i  l a p o k n a k  

, p o s t á n  s z é t k ü l d é s t  d i j a  i r á n t ,  
lö r .  Jelen szabály szerint a ’ belföldi hír lapok és folyó 

iratok ezennel leszállított vitelbére kezdetét veendi folyó évi 
julius Íjén .

2 o r .  A’ dij mennyisége határzatában, nemcsak a’ m eg
jelenés, de a ’ posta utjáni szétküldés gyakorisága  is tekintet
be vétetett; —  annálfogva

a)  hetenként öorm egje lenő  ’s ugyanannyi
szor szétküldött lapért a’ postadij félévre ten
ni fog l f t l S k r t
ha pedig  olly helyekre küldetik, hová a ’ p o s
ta ritkábban já r ,  annálfogva a ’ kézbesítés r i t
kábban tö r ténhetik ,  a’ postadij félévre 5 2  
krajczárban áilapitlatik meg.

b )  hetenként 4 e r  megjelenő, ’s ugyanannyi
szor szétküldött lapér t  fog fizettetni 5 2  kr.
ha r i tkábban küldetik szét 3 9  kr.
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c) hetenként3or megjelenő ’s ugyanannyi
szor szétküldött lapért 3 9 k r .

d) hetenként 2 e r  megjelenő lapért 30 k r .
p-) l p r  2 4 k r .
3or .  A’ néplapokra nézve,midőn kiadójia posta utjani 

szétküldhelés iránt folyamodnak, a ’ vitelbér különösen és ki
vételesen lesz meghatározandó.— így jelenleg a „Munkások 
ujsága“ -nak  vitelbére félévre 10 p.krajczárban állapittatik.

meg. —
4 er.  A’ postaállomásoknál és levélszedőségeknél az e -  

lőüzetők besorozásaért igtatási dij fejében 1 Okrajczárnál töb
bet követelni nem szabad; ki ezen szabályt túllépni merészli, 
a ’ postaügyben fenálló fegyelmi rendszerhez képest fog 
büntettetni. Ellenben a ’ rendszeres és osztályos postahivata
loknál az illyen besorozási dijak általábaneltiltatnak.

5ör. Az ingyen példányoknak ezelőtt volt adása külön
ben is meglevén szüntetve, minden további követelés az iránt 
büntetés alatt tilalmaztatik.

P e s t ,  május 20kán.
Bécsben nevezetes események váltogatják egymást,mik 

nagy fontosságúak reánk nézve is.— Május 16án  az uj a l 
k o t  v á n y  m e g b u k o t t ,  a’ két kamara helyett egy kamrai 
rendszer fog fólállittatni; a ’ választásokban a ’ census eltö
röltetik, általányos szavazás leend. A’ dolog, miként a’ május 
1 8kai P. H. közli, eképen történt:

„ I t t  egy nemzetőrségi középponti választvány a laku lt , 
melly a ’ politikai események fölött tanácskozván, petitiókat 
és javaslatokat nyújtogatott be a’ minisztériumnak. A’ minisz
ter nem akarta megengedni,hogy a ’nemzeti őrség,mint illyen, 
politikai testületet képezzen, ’s rendeletet adott ki ez iránt. 
Ennek következtében Hoyos nemzetőrségi parancsnok I3 k án  
este parancsul meghagyta, hogy az érintett választvány szét
oszoljék. Roppant ingerültség lőneredvénye e ’ parancsnak. 
Mindenki erős ellenállásra készült. Hoyos még ugyanazon 
nap este 10 órakor kirukkoltatta a ’ nemzeti őrséget. A’ kato
naság szinte kirukkolt,’s egész éjen keresztül táborozott a ’Gla- 
ciskon. A’város csendben maradt. Másnap reg g e laz  egyetemi 
ifjúság öszszegyültj’s meghagytaaz egyetembeli választvány- 
nak, hogy a’ szükséges lépések fölött tanácskozzék. A’tanács-  
kozás délután történt. Közlő is részt vett abban. Ekkor az e -  
gész fiatalság kirukkolt, és az egyetem előtt állott fel. A’ 
nemzetőrség szinte kiparancsoltatott,  mint mondák, az ifjú
ság  ellen. Az egyetembeli választvány küldöttséget nevezett 
a’ minisztériumhoz: a ’ napi parancs visszavételének és az a I- 
k o t v á n y  m e g s e m m i s í t é s é n e k  eszközlésére.A’ mi
nisztertanács (Pulszky is jelen volt) hoszszu tanácskozás után, 
megértve, hogy a ’ nemzetőrség a’ fiatalsággal fraternizál,és 
hogyaz ifjusága’Grabenen erősen töltött puskákkal b a rr icad e -  
csinálással foglalkozik, engedett.  Ott állottunk esti 8  óráig. 
Ekkor a’ küldöttség azon válaszszal jött viszsza: hogy a ’ mini- 
sterium engedni fog. De az egyetem Írásbeli megerősítést kí
vánt. Tehát uj küldöttséget neveztek ki a ’ Grabenen.Fölmen- 
tünk a ’ Burgba. Ott nem volt senki. Onnan Pillersdorfhoz 
mentünk. Azonban ez sokáig tartott,  egészen 12 óráig, mert 
mindenütt haranguirozni kellett a ’néppel, melly türelmetlen 
volt. A’ munkások a’ Glaciskon és külvárosokban voltak fel
állítva, ’s bár a ’ kapukat elzárta a ’katonaság, mégis te legra f-  
közlekedést csinálhattak a ’ nemzetőrség és deákság által. Öt 
perez alatt tudták, hogy mi történik a ’ városban , ’s csak az 
egyetem parancsát várták,hogy tömegestül berohanjanak.Pil- 
lersdorf épen vacsoráit,  midőn hozzá értünk. Itt nagy zavar 
volt. ó  kész volt mindent megtenni, csak mondjuk, hogy mit. 
Arra kértük, hogy Írásba foglalja Ígéretét, vagy dictálja és 
pedig tüstint, hogy a’ türelmetlen népnek mutathassuk, egyik 
példányt pedig a’ nyomdába’küldhessük. Csak igy sikerült a’ 
népet lecsilapitani.

A’ mozgalom vezetőjiFischof,Goldmark,é sü n g er  voltak. 
Mind a ’ három zsidó.

Az intelligentia erősen kívánja Ausztriának N émethon- 
nali egyesülését.“

Tegnap délután öt ó rá ra  miniszteri tanácskozvány h i r -  
dettetett,mellyben a ’ minisztereken kívül Pestmegye és váro 
sa és Buda város hatóságai is képviseltettek. Ezen tan ács-  
kozványban közöltetett a’ külügyminiszter azon levele, melly— 
ben a ’ bécsi zavarokróli hírek megerősittetnek, ’s tudomásul 
adatik az is, hogy fels. királyunk f. h. 18án uralkodó háza kí
séretében I n s b r u c k b a  t á v o z o t t .

E ’hir Magyarország kormányát sajátszerü helyzetbe h o -  
zá. Kormányunk felfogta e’ helyzetet ’s a ’ törvények értelmé
ben intézkedett rögtön. Az országgyűlést jul. 2 á ra  kihirdető 
’s István főhg nádor és királyi helytartó Királyi hatalommal 
vévé a ’ kormányt kezeibe.

Eltávozván felséges urunk a ’ birodalom fővárosából,  
némelly hírlapok nevezetesen a ’ F r e y m ü t h i g e ,  és C o n 
s t i t u t i o n  alkalmat vevőnek az osztrák respublica p ro c la -  
málására, de a ’ fölingerült p o lgárság  által elfogatának, ’s 
csak nehezen, lehetett a ’ népdühétől megmentetniök.

Küldöttség sietett a’ felséges uralkodó u tán ,  melly St. 
Pöltenben ő felségét be is érte, ’s ennek szavai által bizto
síttatott az iránt,  hogy még az nap 9  órára  hű bécsi ala ttva- 
lóji közé viszszatérend.

Az egyetemi ifjúság a ’ nem zetőrség-  és katonasággal 
eg y esü l t , ’s most az őrséget kölcsönös egyetértésben telje
sítik. —
M i n i s z t e r i  t a n á c s - h a t á r o z a t  k ö v e t k e z t é b e n  
E s z t e r h á z y P á l  k ü l ü g y i  m i n i s z t e r h e z  k ö v e t 

k e z ő  r e n d e l e t  b o c s á t t a t o t t :
Külügyi miniszter urnák, tegnap kelt abbeli hivatalos 

levele következtében, hogy ő felsége Bécsből e l táv o zo tt , 
a ’ ministeri tanács határozatából ezennel m eg h ag y a tik : 
miszerint a ’ törvény világos rendeletéhez képest, mellynél- 
fogva a ’ miniszterek egyike folyvást ő felségének személye 
körül lenni tartozik, tüstint ő felségéhöz induljon, ’s bár 
hol legyen is ő felsége, állandóan személye mellett ma
radván , nemcsak Magyarországnak ’s a ’ magyar nem
zetnek ő felségéhez ’s a ’ dynastiáhozi hű ragaszkodását 
to lm ácso lja , de ennek kapcsában a r r a  is kérje meg ő fel
sé g é t ,  hogy felséges családjával együtt Magyarország 
székvárosába jőni, ’s ez által e ’ hű nemzetnek több szá
zadon át forrón ápolt óhajtását teljesíteni méltóztassék,hol 
a ’ legbuzgóbb szeretettel ’s nyílt karokkal fog fogadtatni. E -  
zek mellett külügyminiszter ur, mind a’ m agyar  ügyek ’s é r 
dekek elhatározásában tettleges és erélyes részt ’s befolyást 
gyakoroljon, és ezekről, miként minden egyéb fontos esemé
nyekről is, a ’ magyar minisztériumot időről időre részletesen 
tudósítsa.

Pest, május I 9 é n  1 8 4 8 .  István, n ád o r’s k. htartó.
Gr. B a t t h y á n y  L a j o s ,  s .k .

F ö l h í v á s .  Magyarországm inden törvényhatósági e -  
zennel fölhivatnak, hogy a ’ törvény-parancsolta  nemzetőrse
reg i öszszeirásokat, az egész magyarországi n em ze tő rse reg -  
alakitással ’s rendezéssel megbízott választványhoz (P es ten ,  
szabadsajtó utczai Horvát-ház íső  emeletében) haladéktalan 
beküldjék, minthogy ezen öszszeirások nélkül a ’ nemzetiőrse- 
regnek törvény és körülmények által parancsolt ,az egész nem 
zet részéről forrón kívánt mentül előbbi rendezése nem esz
közölhető, eddig minden törvényhatóságok közt csupán E sz -  
tergamváros küldvén be az e ’ részbeni öszszeirást.

Kelt Pesten, május 18án 1 8 4 8 .
G r . B a t t h y á n y  L a j o s ,  B a l d a c c i .

miniszterelnök.

R o v á s .  Múlt szom bati '„O pposit ion“  czimü lap 18 
kiadással dicsekszik, ha az alatt azt érti,  hogy ügye népszerű, 
úgy éljen. —

Múltkori éjen, midőn a ’ harangokat félreverték, éjfél— 
után két órakor három egy házban lakó orvos hivatott, m in -  
denik négy helyre. Tizenkét b u rg e r  bácsi a ’ harangkongás 
hallatára úgynevezett frászt ( r á n g g ö rc s )  kapott.

K o s s u t h  miniszter valahányszor újólag m e g je le n t , 
annyiszor kevésbbé hasonlitaaz eredetihez;kifejezéséről hall
gatott művészetünk, majd kétségbe esékaz  em ber e’ dolog 
fölött, ha annak legújabban bécsi rajz és nyomatát nem pil
lantjuk m eg .— „ A ’ bécsiek jobban fogták fel Kossuthot, és 
tisztábban adák viszsza képét lelkének.“

Azt tudjuk: hogy a ’ tót kiver a ’ házból, és innen onnan 
látjuk is, de hogy moldvai magyarainkat ide behoznók, csak 
nagynéha em legetjük , és őket ott kün hagyjuk, pedig be jó 
volna ezt a ’ nyulvértől elnémetesedett, ösztövér vértől e ltó- 
tosodott, farkas vértől e lgörögösült m agyar hörcsökös fa
junkat egy kis csángó vérre l fölfrisiteni. —  Indítványunkat 
a’ természettudósok is pártolják.

Székelyek legeredetibb m agyar  faj. Székelyek leg ro sz -  
szabb földön laknak. Ók legszegényebbek, leghívebbek vol
tak, legtöbbet d o lg o z t a id é  azért aztán legroszabbul is bán
tak velük. Nagyobb csapás nem érheti a ’ m a d a ra t ,  mintha 
fészkéből kituratik mint a ’szegény csángó magyarokat,  és p e 
dig őket a ’ nyomorúság űzte oda.— Hlyen a ’so r s ,h a  r á b í z 
zuk magunkat.

Hazánkban a ’ veszedelem bújik mint a ’ gomba, a ’ sza
badság esője ime hogy termeszti, tegyük öszsze kezeinket 
és imádkozzunk: adtál uram esőt, de nincs köszönet benne.

És ha ez igy megy tovább is, úgy legsürgetősb  teendő
tök lesz— állítani egy nyilványos kathedrát, szabad tanítás 
és tanulhatás mellett— hol tanuljunk meghalni! Nem hiszem 
hogy azt, miben apáink ollynagy mesterekvoltak, mi leg k e -  
vesbbé is értenék.— Emlék nem lesz,nem is kell. S irversün- 
ket megírta polgártársunk Petőfi: „É lt  egy nép a ’Tisza táján“  
’sál. Ád helyet a ’ sors nekünk is a ’ világ rég iség - tá ráb an —  
a ’ földben.— Vagy ha forradalmunk egy Napóleont szülne.

Be szép meleg nap van, sugárai növesztnek fát, füvet, 
virágot, csak hazánkat nem.

A’ fűnek, fának, virágnak van napja,melly a’ lekonyul
tat fölsegiti, de nekünk nincs senkink. T e r in g e t té t ! —  hát mi 
vagyunk m i?— Szent haza! hát mi vagy te? A’ tények ten 

gerén  hullámok közepeit egy földnagyságnyi gordiusi c so 
mó oldásán veszteglő,és egymást nem értő építőknek bábéi— 
tornya. —

A’ pesti p o l g á r s á g  (m icsoda? hát még vannak cir— 
cumspectusok ? )  ivet köröztet a ’ fő v á ro sb an , hogy már ő, 
(t. i . )a ’po lgárság  is minisztériumunk iránt bizodalommal vi
seltetik, (há t  ki mondta: ne viseltessék?) és minden ellende- 
monstrátió ellen védeni fogja őt. —  Igen helyesen, épen jó 
kor! Lám az illyrek és ráczok bizodalmatlanságot szavaznak, 
pedig álgyukés egyéb appertinentiákkal. Remélljük az alá
írók hatalmas ellendemonstratióra készülnek.

Soprony városában iszonyú revolulió ütöttki. V ant.  i. 
a ’ város birtokában egy rét, melly a’ tanács által haszonbér
be volt adva ezelőtt; most azonban a ’ szabadság fölviradtá- 
val egypár  h írre éhező zugprókátor fólizgatá a’jámbor h a u -  
e r e k e t ,  hogy s z a b a d o n  l e g e l t e s s é k  le a’ bérbe 
adni szokott rétet, ezáltal megvédendők az alkotványt. A’ nép 
m egér té  a’ szabadság eszméjét. Lön, hogy a’ városház előtti 
té ren  2 0 0 0  ö k ö r  katonai sorban fölállittatott.Aztán néhány 
szabadelvű b őgésu tán  ünnepélyes vonatban páronkint m e g -  
indittatott a’ se reg ,  a’ legezimeresb ökrök czifraszalagokkal 
fölékesitve a ’ zászlóvivő után lépegettek illő komolysággal. 
A’ városon vég ig  húzódó menetet fegyveres őrség  kísé
rő egész a ’ ré tig ,  hol a ’ legelésre  bocsátott ökörcsorda m a
gasztos élvágygyal gyakorid alkotványos szabadságát,mialatt 
az oxenburgerek  a ’gyöpön nagyokat ittak a’ t e s t v é r is é g -  
é r t . — Ez volt a’sopronyi hires ökörforradalom. Hja! mai vi
lágban demonstrál kiki, a’ m aga módja szerint.

Szolnokon történt. Debreczeni utasok a ’ vendégfoga
dó udvarában szivarozni bátorkodtak. Odatoppan egy botos 
szolga (Szolnokon bot még symboluma a’magistratualis mél
tóságnak) intő a ’ vendégeket, hogy a ’ dohányzási tilalomnak 
engedve tegyék félre szivaraikat. Utasaink engedelmesked
tek rögtön, tudván, hogy hatalmas emberekkel kikötni nem 
lehet. Azonban a ’ botos méltóság pattogni kezdett, hogy nem 
addig a! —  mert a ’ törvény szentsége még teljesítve nincs. 
Utasaink a ’ gorombáskodótól kérdezők: „ tán  húszasra van 
szüksége“ ? —  No, nem kelle több, rövid óranegyed a -  
latt az egész faluváros talpon állott, a’ nyakas idegeneket 
tanács elé kisérendők. És a ’ bölcs tanács? a ’ b o t o s  s z o l 
g á n a k  h á r o m  h ú s z a s t  Í t é l t .  Utasaink megfizették: de 
mi kérdjük a ’ nagy érdemű tanácsot,  mi jogon gyakorolja 
idegenek fölött e ’kisbasai hatalmat? No miniszter urak! önök 
aligha felfödözték volna ez indirect adófajt! Ajánljuk figyel
műkbe a ’ szolnoki tanács bölcseségét!.

S o p ronybanvanegy  táblabiró,igen buzgó,vallásos fér
fiú, nevét egy 6 0  milliónyi népfajtól kölcsönző, ki az úri szé
keken rendesen ülni, aludni, enni, inni szokott jó diurnumért; 
fo rradalm ár lön, hogy Kossuthot— úgymond— lelkiismere
te furdalása nélkül meggyilkolni tudná. No, no! főtáblabiró ur 
a ’ m erészségben meghűti magát.

P e s t ,  május I9 é n .
„A’ sajtó szabad, a’kormány felelős.“ Némelly 
úri emberek határtalan bölcseségök miatt ezt 
kénytelenek vagyunk mottóul idejegyzeni.

A’ P.H. védi felelős minisztereinket. Megtámadja a ’ na
pi sajtó azon részét,  melly a ’kormány eddigi eljárását kielé
gítőnek nem tartván a ’ fölött több Ízben roszszalólag nyilat
kozott. —

Az idő, mellyben é lü n k , olly rendkívüli eseményeket 
hord méhében, mihezképest mindennapi politika közönséges 
eszközeivel akarni azokkal szembe szállni önámitás, másfelől 
meg nemzeti létünknek veszélyeztetése.

Illy időkben elkerülhetlenülszükséges, hogy azok, ki
ket a ’ körülmények hatalomra emeltek, minden fölmerült a g 
goda lom ra  egy egy ténnyel feleljenek, m ég  pedig rögtön.

Különben az aggodalom nő, bizalmatlansággá fajul, ’s 
nem ritkán a ’ képzelt bajt valóságos veszéllyé súlyosítja.

Ha majd egyszer sikerülend e’ nemzetnek békében él
vezni viszszanyert szabadsága gyümölcseit —  akkor h a l  I- 
g a t a g  politika mellett is m eglehetünk ,  ’s egykét hivatalos 
adat a’ kormány ré szé rő l ,  ennek eljárása iránt megnyug
tathat —

Mi a ’ hallgatag politikára alkalmas időszaktól sohasem  
voltunk távolabb, mint je lenleg .

Ha a ’ kormány tagjai olly férfiak, kiket magas állásukra 
a ’ nemzet bizalma h e ly e z e t t , ’s kikhez a ’ jobbak őszinte ke
gyelettel ragaszkodnak: ez nagy szerencse a ’ nemzetre nézve 
azé r t ,  m ert a ’ kormány s z á n d é k á t  kétségbe vonnia nem 
kell; szerencse a ’ kormányra azért, m er t  e lég részéről a ’ lé
nyek puszta megem lí tése ,e lég  egyetlen nyilatkozat, elég a ’ 
kellő pillanatban történt egyszerű föllépés—  hogy a ’ h áb o r
gó kedélyek lecsilapuljanak.

A’ bizalom virág, melly a ’ m ú l t n a k  ruébébe lerakott 
magból terem; elváltán a’multtól csak úgy virulhat,ha uj hely
zetében mindennap uj m eg  uj táplá lékra  lel.

A’ nemzet vógkép elszakadt múltjától; azok, kiknek ke
zébe a ’ gondviselés létünk vezérletét juttatá— uj terrénumra 
léptek, ’s bekövetkező tetteikből leheteiul csupán megítélni ?
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ha vájjon az átültetés egyenként ’s együttvéve szerencsés 
volt é. —

Midőn a ’ journalistika kormányunk eljárásé vali e légü-  
le t len ség é t  ismételve nyilványitja ez nem annyit jelent,  hogy 
a ’ kormánytagok múltját elfeledtük— nekünk multj okkal sem
mi közünk; a ’űgyeltetdszó csak annyit mond, hogy a ’kormány 
nem birt uj pályáján annyi erőt kifejteni,még mennyit mi tőle 
vártunk, vártunk pedig ép  azért,  mivel tudtuk hogy állásukat 
bizalomnak köszönhetik, ’s hogy e’ bizalom annál nagyobb 
mértékben kisérendi lépteiket, minél több oldalról tüntetik 
föl hivatottságukat.

Bizalom és kegyelet sokat tehetnek, de nem annyit 
ho gy kedvükért szemünket a ’ v a 1 ó s á g előtt is behunyjuk.

Budán vér folyt— ez tény; a’ bűnvádi eljárásból kitű
nik hogy a ’ katonaság bőszült dühe onnan is származott, mi
vel a ’ polgári hatalom semmit nem tőn a’ botrány megelőzé
sire ;  és ez szinte tény. Hogy a ’macskazenérei készület némi 
nesze a’ minisztériumig elhatott, alapos okunk van hinni.

De arról sem kételkedik s e n k i , mihezkópest egyszerű 
hatósági rendelet által a’ véres eseménynek elejét lehetett 
volna venni.

Ha ezek ellenében a ’ sajtó p o lgárvért  látván kiontva 
— keserűen kel ki a ’ mulasztott intézkedések miatt, ezt teljes 
joggal te sz i ,’s nem kell félnie hogy az el nem fogullak által 
kárhoztatva leend.

Megvan az igazságnak azon ereje, hogy még bizalom 
és pietas ellenében is föl m er l é p n i ; kővel ugyan dobhatni 
rá, de agyonütni nem sikerülend.

Ép abban helyezzük mi a’szabadsajtó legfőbb érdemét, 
hogy elfogultságotbármelly  oldalról ’s bárki kedvéért á l 
l a n d ó  l a g  meg nem szenved.

A ’ sajtónak nem szabad a r ra  megesküdnie, hogy az ig a 
zat, valót, helyest csupán és kizárólag csak egy oldalról fo
gadja ’s ismérje el— minden mást pedig ignoráljon. Az igaz
ság  egyikünknek sem kizáró tulajdona;védszárnyai alatt mind
nyájan megférhetünk.— Ma én, holnap más, holnapután is
mét más teend neki jó szolgálatot. Csudák csudája. E— y.

A’ pesti hírlap replicázgat,allegál ’s polemizál a ’ két
ségbeesésig. Kapkod jo b b ra  balra, mint Bernát a ’mennykő- 
höz,csakhogy valamiképen az öröklött előfizetőknek legalább 
egy tizedét, a ’ se hideg, se meleg p rogram m  számára biz
tosítsa.

Jól teszik önök, az önbiztositás első munka, ’s a’ nagy 
szavakra most nagy szükség van,midőn, »Kossuth hírlapja4* is 
hirdetletik, a ’ kormány lapja is organizáltatik, ’s —  miként 
önök bölcsen megjegyzék— a’ vásár is közéig.

Ezek mind megannyi ökölcsapások a ’ miniszteri r e n 
deletek első közölhetése által u g o r  k a  f á r a  léptetett p e s t  i 
h í r l a p  irányában. Sok vidéki ember fog majd amott a ’ sza
badsajtó ulczában megfordulni; fűlön kell őket csípni,  mielőtt 
a 1 Beimel nyomda, vagy Dőringház felé csapnának el.

Illy nemes vetélkedés egészen önökhez illő,bizonyosak 
lehelnek, hogy e’ té ren— legalább velünk— találkozni nem 
fognak; mert mi természetünknél fogva ambitiosusok, te lhet-  
lenek soha semvoltunk;hozzá vagyunkszokva kevéssel m eg e
légedni, hanem e’ kevés aztán a ’ miénk ’s ez kielégít.

Vasárnapi számunk liberális, a ’ keddi már p e c s  o v i c s  
volt. Ezt mondják önök egész centralistái önhittséggel.  ízlés 
dolga. A’ ma kinyílt ugyanazon virág kelyhében a ’ méh mézet 
a’ pók m érg e t  talál.— Az embereknek természetük a’ dol
gokat lehetőleg saját javokra magyarázgatni. A’ keddi számot 
elvbarátink (kik pedig  a ’martiusiesős napok előtt sem heve-  
résztek puha díványon ’s nem gondolkodtak minél fö lcsigá- 
zoltabb polgári qualiűcatiókon) a ’ vasárnapival teljesen kö
vetkezetesnek találták; a ’ pesti hírlap pedig  pecsovicsnak,

M iért?  m er ta ’ pesti h ír lappecsovics  szemüvegen ol
vasd ama sorokat, hogy valamiképen collegát halászhasson 
m aga mellé.

Itt egy mese jut eszünkbe a’ kakuk és fülmiiéről; kik az
tán egy harmadik állat itéletétkérték ki.De szükségesebb köz
lendők is állván előttünk, e’ mesét máskorra  halászijuk.

’S most szivörvendeztető p á t  mondunk önök bucsu- 
zására. Hidjék meg: nemzeti kormányunk ügyének, átalakulási 
politikánk kifejlésének kedvesebb szolgálatot nem tehetnek 
önök hamarjában, mintha isteni félelemmel h a l l g a t n a k .  
A’bölcsességegyiknélkülözhetlencriterium jaa’ h a l l g a t á s  
a ’ doclrinairek pedig  m ár vi vocis is b ö l c s e k .  Tehát csak 
hallgassanak.

Mi ébren maradunk ’s minden embert a ’ nemzeti lét r é 
szének, a’ politikai élet tényezőjének tekintvén, nagy pöffesz- 
kedéssel kitől se fogunk elfordulni, m ég  önöktől se, hanem a’ 
mennyiszer b a k o t  l ő n i  méltóztaínak, annyiszor egyegy 
s a 1 v e v a 1 szolgálandunk.

V i d é k i  m o z g a l m a k -
S z é k e s f  ej  é r v á r  város választó közönsége f. hó 

8 án  kezdé meg ifj.gr.Batthyány István elnöklete alatt a’ kije
lölő bizottvány megválasztásával a ’ tisztujitást.A’ tisztválasz

tás eredvénye köv tkező: polgárm ester Háder Pál; birórKö— 
nig József; kapitány: HamvasiEmér; tanácsnokok:Kolosvári 
Miklós, Pacsai János, Bauer György, Niczki János, Ferenczi 
János, Zsombori Ede, Sachtner János, Füster J án o s ,  Fanla 
Károly; főjegyző:EischlEde; l ső  aljegyző: Ámon Ferencz; 
2ik: Szakolczai György; főügyész: Linzer V ilm o s ; aliigyész : 
Halmai Ede; levéltárnok: Mihálik N.; telekbiró : Gili J án o s ;  
m érnök:K alinger Izidór; számvevő: Nagy Ignácz; főorvos: 
Sáy Ferencz; fősebész: Marbek Mihály. A’ választások mind 
törvény értelmében titkos szavazás által történvén, az utólsó 
tisztviselők f. hó 17én  választattak meg. A’ képviselők v á 
lasztása még hátra van. Városunkban 1 6 0 0  választó Yan. A1 
tanácsnokok közül 5 egyed maradt ki. Utólsó napokban a’ 
néppárt  veszteit, mit sokan az ellenpárt részéről elkövetett— 
nek híreszteltitatás és etetésnek tulajdonitnak. Annyi ig az ,  
hogy a ’ sz. fehérvári felsővárosi nép tiszteletet érdemel a -  
zon erélyességért,  hogy magát megvásároltatni nem en g ed 
te. Szívünk mélyéből sajnáljuk, hogy csupán katholikusok 
állnak a ’ tisztviselők sorában, mi a ’ népszerű Fekete Jánost,  
k ia ’ főjegyzőségre 4 5 1  szavazatot nyert, és az országszerte 
ismert Boros Mihályt örömmel üdvözlöttük volna a ’ városi 
tiszti karban. A’ kijelölő bizottvány e ’ részben mulasztást 
nem tett,miután több nem kathol. vallásu egyedet a ’ kijelöl
tek közé igtatott.— Legnagyobb dicséretet és elismerést é r 
demel a’ tiszlválasztást olly határt nem ismerő buzgósággal 
és részrehajla tlansággalvezérelte  elnök,kit a ’ szabadság által 
nyert jogok  gyakorlásával működő polgárok  becses névvel 
tiszteltek még, é s e ’ szent név, mit Batthyányi a ’ közvélemény 
keresztsége által nyert, e ’ következő :népbará t!  r. 1.

M á r m a r  o s .  Május hó 8kán ta r ta to t t  m eg  res taurált  
főispánunk grófV ay  Ábrahám elnöklete alatt megyénk utól
só közgyűlése, mi is hogy salakjaiból megtisztulvta a ’ jövő 
törvényhozás által továbbra  is fentartassék, a ’ megye csak 
nem általányos közakarata.

Lelkesedéssel fogadtatott főispánunk szabadságot le
helő elnöki beszéde, valamint derék követeinkszóval lett e r é 
lyes nyilatkozata, kik is lelkes eljárásukért a’ megyének színe
zet nélküli népe által m ég  eddig itt nem látott fényes fáklyás 
zenével tisztelteitek meg.

E ’ megyében m ég a ’ legnagyobb nyugalom van , de 
mennyiben e ’ főfontosságu megye az ország  szélén van, kívá
natos lenne, hogy a’ minisztérium a ’ kívülről lehető b eh a tá 
sok miatt a ’ m ár szép számra nőtt ’s betanítva is levő nem
zetőrség fölfegyverzéséről gondoskodjék ; addig is főispá
nunk Ígéretet tőn: hogy tőlünk megvett insurrectionalis fegy
vereket a ’ megyének akár ingyen viszszaadja, akár az újabb 
fegyverek elérkezéseig használatúi átengedi, mi szives kö
szönetét vont m aga után.

Fölmerült azon kívánság is, hogy megyei nemzetőrség 
fővezéréül a ’ királyi helytartónak ajánltassék a ’ főispán: —  
hanem azon figyelmeztetés után, hogy illy ajánlatok által a’ 
miniszteri kinevezéseket praeoccupálni bajos, ’s veszély ese
tén főleg a r r a  kell figyelni, hogy megyénk hadi tudomány
ban gyakorlatilag is já r tas  katonai egyedet nyerjen fővezé
rül, a ’ tett indítvány különösen főispánunk azon nyilatkozatá
ra ,  miképen h a e ’ megyében egyetlenegy ember van, ki v e -  
zérségében nem bíznék, azt felvállalni nem fogná, bá r  azt a ’ 
többség kétségen kívül pártolta volna is, mellőztetett.

A’ választási kerületek fő helyei lettek: Huszc, Ökörme
ző,Técső, Sziget, Sugatag , és felső Vissó.

E ’ megyében aligha nem lett volna ta n á c so sa b b , hogy 
követeink az öszszesinteligentiának legyenek kifolyásai.Mert 
hitem szerint a ’ mostani rendezés mellett csak a ’ lelkészek jó 
tetszésétől függ: intelligentiát vagy önérdeket képviseltesse
nek é kerületeik által. Csalódásomon Ö rülnék , addig hidjük 
a ’ jobbat,  úgy is ez ország most egészben véve reménységből 
áll. —  A’ miniszteri rendeletek foganatosítására a ’ m ár élet
be lépett központi bizottvány által erélyes lépések tétettek.

S z ő l l ő s i  B a l á z s .

H e v e s b ő l .  Megyénk utólsó közgyűlése f. é. april 
2 9 é n  volt, mellyben tárgyaltatott alszolgabiró Halassy Káz- 
mér azon hivatalos jelentése, miből tudom ásra jö tt ,  hogy ke
rületbeli Tiszasas helységében a ’ jo bbágyság  leginkább 8 
jobbágynő ingerlése és vezérsége  mellett illető földesura el
len föllázadt, mellynek következtében m ár te t t legességre  is 
mentek, t. i. a’ földesurnak tagosítás utján Ítélet által ju tott  na
gyobb terjedelmű legelőt— mi ugyan tagosítás előtt övék v a -  
la— tettlegesen elfoglalták, és abból az u raság  m arháit ki, a’ 
magukét pedig  rög tön  behajták, melly tényre nézve rög tönös 
intézkedést kért; —  ezen hivatalos jelentés nyomán tehát a ’ 
lázadók rendre  utalása ’s illetőleg vizsgálat utáni kellő meg- 
fenyittetése tekintetéből helyszínére egy több tagból álló tö r 
vényszék hirdettetelt ki, e ljárásáról hivatalos tudósítást teend.

Bemutattatott ez alkalommal elnöklő másod alispánunk 
B l a s k o v i c s  Gyulának a ’ megyét kerületekre osztó terve, 
melly szerint E ger  és Gyöngyös kivételével a ’ megye 8  kerü 
letre osztatik, minden kerületre 3 1 , 2 0 0  lélek esvén. Ezen ke

rületek választási helyeiül: Szolnok, M .Túr, Abadszalók, He
ves, Kápolna, Karácsond, Gy.Pata és P étervásár  v á ro s o k ’s 
helységek jelöltettek ki.

Május Íjén . Mai nap egyik örömteli nagy napunkat érők 
meg, vagyis martius 15ének kifolyását, t. i. megyénk utólsó 
közgyűlését e ’ napon tartá. Szivemelőlátvány vala minden 
jobb érzelmű polgárnak azon számos, öszszesen 3 7 5  főre 
menő képviselő polgártársakat körünkben szemlélni,kik m e
gyénk több város és helységeiből közgyűlésünkre kü ldetve , 
a ’ legmesszebb helységekből is ritka lelkesedésü, örömteli 
kebellel jelenének meg körünkben. Tárgya  jelen közgyűlé
sünknek leginkább a ’ törvények kihirdetése ’s a ’ kormányzó 
bizottvány megválasztása vala; azonban ezen népképviseleti 
a lapra  fektetett közgyűlésünkre olly számosán seregiének ösz- 
sze po lgártársa ink, hogy számuk a ’ 4 0 0 0 e t  m e g h a la d á ’s igy 
gyűlési teremünkbe be nem férheténk, m egtarta to tt  t eh á t is -  
ten szabad ege alatt a ’ megyeház udvarában hol is elnöklő a l
ispán polgártársunk szívből eredt szavakkal üdvözlé a ’ r o p 
pant számmal egybesereglett  polgártársakat.

Ezután országgyűlési derék két követeink tevék m e g e l -  
járásukróli hivatalos tudósításukat, minek végeztével kitörő 
lelkesedéssel üdvözöltetének, remek tartalmú hivatalos je len 
tésük pedig közköltségen minél előbb kinyomatni és a ’ n ép es
ség  közölt több példányban kiosztalni határoztatott,  minek 
végeztével az uj törvények hirdeltetének ki, mellyek is ,mint
hogy különfélekép magyarázgaltatnak, elrendeltetett,  hogy 
azok újólag minden város ’s helységben kihir dettessenek, melly 
alkalomra a ’ nép kellő fölvilágositására minden kerületbeli 
szolgabiró mellé, egyegy p o lgár tá rs  küldetett ki.

A’ közcsend és béke föntartására  ideiglenesen fölügyelő 
megyei választvány működéséről ez alkalommal lemondván , 
az a r ra  való fölügyelést a’ megye kezeibe tette le, eddigi el
járásáró l vezetett jegyzőkönyvét pedig a levéltárba leendő 
tétel végett bemutatta, minek következtében minthogy ezó -  
rától fogva mind a ’ kis, úgy a’ közgyűlések jövendőre nézve 
megszüntetnek ésezeketaz újabb t.vények értelmében állandó 
megyei bizottványnak kelletik teljesíteni ’s il letőleg ugyan
azért egy, minden osztályokat képviselő 4 0 0  főre menő nagy
szerű bizottvány neveztetett ki, melly legelső ülését f. h. 3 á n  
reg g .  9 őr. kezdendi meg, jövőülése ped ig  f. h. 15 én  leend, 
jövendőre nézve pedig  minden hó lső  napján  fogja  tartani ü -  
léseit. Megválasztva kineveztetett a’ középponti 5 0  főre m e
nő választvány is a ’kövelválasztásiügyvezérletérenézve, melly 
szinte első ülését f. h. 8kán kezdendi meg, mind a ’ választvány 
mind a ’ bizottványnak a ’ tisztviselőkar fejenkint és egyenkint 
szinte tagja; a’ bejövetel alkalmával azonban a ’ bizoltványi 
tagoknak előfogatok nem szolgáltatnak ki, csupán a’ megyei 
tisztviselőknek.

Fölvétetett ezután megyénknek 8  követválasztókerüle
tekre való fölosztását tárgyazó alispáni terv, mellyben is h ő s i -  
szabb vita ulánHevesváros helyett T isza-Nána he ly ség ,K ará 
csond helyeit pedig  Nagy Fügéd  helységállapittaltak m eg  v á -  
tasztó helyekül! a’ többi megm aradt.

Inditványoztatott egyik városbirája  által honunk nagy 
reform atiora  ’s illetőleg békés utoni újjá teremtője, ama lán g 
eszű p o lgár tá rs  és je len leg  pénzügyi miniszterünkK o s s u t h 
Lajos é letnagyságu arczképének minélelőbbi közköltségen 
leendő levétele,’s annak megyei teremünk diszesbitésére v á 
ló fölíüggesztése, úgy ennek folytán többek által megyénk e -  
gyik lelkes nagy po lgár ja  elhunyt g ró f  K e  g l  e v i e h  Miklós 
arczképének is szinte levétele és a ’ te rem bei fe lfüggeszté
se, mellyek is általányos kitörő lelkesedéssel fogadtattak , és 
ezeknek minélelőbb leendő foganatba vétele elnök a lispá
nunkra bízatott.

Az I 8 4 8 i k  évi 2 2 ik tcz .  6ik § a  értelmében minélelőbb 
öszszeiratni ’s alakíttatni rendelt nemzeti ő r s e re g  öszsze irá -  
sá ra ,  minden kerületbeli szolgabiró mellé , egy egy p o lg á r 
társ tagul kineveztetett: az eredvényes eljárásról tudósítást 
teendő. —

Folyó hó 4 én  folyt, ta r ta to tt  bizottványi ülésben —  
minthogy a ’ mészárosok a ’ húsnak általányos mérési felsza
badítását önként kérék, és magukat jelen körülmények között 
tehetetlennek nyilványitották arra ,  hogy a ’ város t 15  kr. á r 
szabás mellett is hússal elláthassák, úgy a’ mészárszéki jo g o t  
gyakorló uradalmak is magukat képeseknek a r r a  nem talál
ták, hogy szinte hússal elláthassák a ’ v á r o s t—  elhatározta
tott: a’ marhahúsnak mai naptól kezdve, mindenki által ársza
bás nélkül való m éretése , egyébiránt a ’ levágandó marhák 
fölötti rendőr i  fölügyelet a’v á ro s ra  bizatik, m eghagya tván a ’ 
városi hatóságnak az is: hogy újabb rendőr i  szabályzat két 
napok alatt dolgoztassák ki, és azt e ’ bizottványnak mutassa 
be. A’ szabad m arh ah ú s -m éré s  azonban az egész m egyére  ki 
nem terjesztetik, hanem egyedül E g e r  v á rosára ,  és az is csak 
ideiglenesen. —  Jövő törvényszékünk május hó 2 2 é n  veendi 
kezdeté t .—

H a l l j á t o k  c s a k !  Egy L engyelországból érkezett 
utas beszéli, miként az orosz czár 8 0 0  ezer ujonezot szede
tett. LengYelorszás'ból minden 14 évetmp.ahalnriAÁrtűimaoK
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em bert a’ birodalom belrészeibe v itete tt, hogy a’ forrada
lom  lehetlenittessék. Minden kovács műhely előtt őr áll, hogy  
ott csak fegyver k ész ítteth essék ’s ped ig  egyedül a’ seregek  
szám ára.A’határokherm eneutice elzáratvák.-pénzt kivinni nem  
szabad.— Vájjon nem  ellenünk és eg ész  Europa ellen  szó l
nak é ez irtózatos készületek? Legyetek é b r en , m ert az 
óra k ö zé ig !

K Ü L F Ö L D .
FRANCZIAORSZÁG. A ’ május 8kai parlam enti ü lés

ben az ide ig lenes kormány tagjainak szám olása folytattatott. 
E lőször is G arnier-Pagés ünanczminiszter tévé e lő terjeszté-  
sit;szerinte Francziaország pénzügyi állapota épen  nincs a g 
gasztó körülmények között, az ide ig lenes kormány 6 2  m illi
ót takarított m e g ,’s—  miként a’ k idolgozott budgetből kivi
láglik , a’ bevételek 1 5 4 6 , ’s a’ kiadások 1 5 0 0  m illióban á l
lapíttattak m eg; ’s ekép 4 6  millió fö lösleg  marad. K iem elte
tik, miként a’ respublica F rancziaországot bankerottól m en
té m eg.—  A ’ had - és tengerészügy i m iniszter A rago szinte 
előterjeszté mindazon eljárásit,m ellyeket a’ tárczájára vonat
kozó ügyekben tett: miként állított ki uj hadtesteket, ’s á ta la- 
kitá a’ rég iek et, a’ tartalékot organisálta; hadedzett v itéze
ket hozatott át Afrikából, hogy a’ respublicai tábor m agvát 
képezzék.A ’ nemzeti ő rség  közt 1 ,5 4 6 ,0 0 0  fegyvert oszta
tott k i .—  A ’ sergeknél pillanatra m egbom lott fenyíték v isz -  
szaálíittatott;a’ lovasság öszszevett lovak által szaporittatott, 
’s ekép egy  5 0 0  ezer fegyveres em berből álló had sereg  olly  
lábra állíttatott, hogy az a’ körülm ények k iván ataszer in tleg 
rövidebb idő alatt csatatérre állítható. íg y  van ez a ’ te n g e 
része in él is; több ép ítési uj munka kezdetett, az arsenálokban  
a’ rend helyrehozatott; az akasztási büntetés eltöröltetett, a ’ 
rabszo lgaság  kérdése m egfejtéséhez közelebb hozatott. V é -  
gülb iztositá  a’ nemzeti gy ű lést,m ik én ta zid e ig len es kormány 
részéről minden elkövettetett, hogy F rancziaország zászlója  
m egvédethessék ’s nem zeti fü g g etlen ség e  a ’ tengeren  is fe n -  
tartathassék.— A’ közmunkák m inisztere elism erő, miként a ’ 
nem zeti gyárhelyek tetem es kiadásokat igén yiének  a ’ nélkül, 
hogy kiem elhető eredvényre mutathatna, de m indam ellett fi
gyelem be vétetni kívánta azt: hogy minő kezekbe tétetett le e -  
zen kiadás; lelkes és akaratdus m unkásokéba, kiknek kenye
rük nem volt; ezekiránt igazgatása  alatti osztályának ren de
zésében takarékossággal járt e l, kiváltkép a ’ szem élyzetre  
nézve, hol a’ fölhasználásm ár is l , 2 0 0 ,0 0 0 r e l  kevesbedett.

Utólsó volt a’ jelentést tevők közt Lam artine. Kétféle 
forradalom van— m o n d ő — egyik a’ territórium , ’s másik az 
ideákért. Amaz közönségesen  háborút szokott követk eztetn i, 
imez minden rom bolás nélkül békét eszközöl. K özben m e g 
történik, hogy eszm eforradalm at idegen  kormányok támadó  
politikája is e lő id é z h e t,’s ez esetben kétféle term észetet m u
tat az, a ’ békeszeretőt, m elly az eszmék hatalma, ’s a ’ h arcz-  
vágyát, ha arrakényszerittetik . Ezek m egfontolása fog la lá  el 
a’ kormányt iratai’s cselekvésiben . ’S ez okból az id egen  nem  
zeteknek három d o log  iránti óhajtását nyilványitá, akar t. i. 
először köztársaságot, ezután dem ocrata elvek behozatalát, 
v ég re  békét,ha az Francziaországra nézve ennek becsületére  
szolgál? És mi történt?N ézzék önök a’ politikai m ozgalm akat, 
m ellyek két hónap óta Francziaország körül tám adtak; 0 -

lasz, Osztrák, P o ro szé s  M agyarországokban a’ nevezett e l 
vek vétettek a’ m ozgalm ak sinórm értékeül. Francziaország  
nem  gyám olit fegyveres propagandát, hanem  m orális gy á 
m olt nyújt m inden népnek, m elly példáját követi. Mindenütt 
választhatni becsü letes béke, vagy  r é sz leg e s  harcz közt, 
m ellyben a’ nép által fognak tám ogattatn i; mindenütt ural
kodói helyzetre em elkedik a’ franczia rendszer ’s mindenütt 
háttérbe szorítja a’szent szövetség ien d szerét.H a so n litsu k ö sz-  
sze F ran cziaországot febr. 2 2 é n , ’s azzal, mivé ezt a’ febr. 
2 4 k e i forradalom  tévé. Öt hata lm asság  eg y esü lt Francziaor
szág ellen , hogy  azt korlátái közé szorítsák, hogy  forrongó  
term észetét m eghűtsék, hogy egy  dynastia ibékébe olvasszák, 
és m ost csak egy  szó a’ febr. 2 4 k e  ótai F rancziaországtól, ’s 
a z l 8 l 5 k e i  szerződések m egszűntek m inden ellenm ondása  
nélkül valam elly hatalomnak ’stb.

E ’ beszéd, m ellynek legröv idebb  tartalm át adtuk, han
g o s tetszésével fogadtatott a’ háznak és népn ek , ’s kivántatott 
hogy az kinyomatván küldessék szét a’ departam entokba, 
de ezt Lamartine nem  en ged é; a* M oniteurben b eszéd e  úgy  
is m eg fog  jelenni ’s aztmindenki olvashatja. Ezután D o r n é s  
indilványozá, szavaztatnék köszönet az id e ig len es korm ány
nak, ’s bízatnék m eg azonnal a’ végrehajtó hatálom m al. E -  
zen indítvány olly zajt támasztott, hogy az elnök szükségesnek  
látta az ülést félórára elhalasztani; csoportulások alakultak a’ 
terem  különféle pontjain,’s heves beszédek váltattak ; v ég re  
a’ zaj csilapultával indítványozó oda m ódositá javaslatát: m i
szerint a’ nem zeti gyűlés uralkodói te ljes hatalm ánál fogva  
kinyilatkoztatja: miként a’ februári forradalom , valam int ama 
hatalmak is, m ellyeket az állított, m egszűnt. A’ nem zeti gyű
lés a ’ végrehajtó  hatalmat 5  tagból álló bizottványra ruház
za, m elly fe le lős m inisztereket nevezend. R endelete ’s eljárá
sáró l szám olni köteles.

Ezen bizottvány tagjaiul te legrap h i sürgöny szerint La
m artine, Marrast, Garnier P a g és , M arie,és LedruRollin nevez
tettek ki.

A’ clubbok hangos izgatásokkal lépnek fel a’ nem zeti 
gyűlés visszaható tendentiája ellen;névtelen  lev e lek  fen y eg e 
tik a’ hatóságokat, h ogy  több középület fel fognak gyujtat— 
ni, ’s a ’ nem zeti gyű lés m egtám adtatni. E ’ v é g e tt  N e g  r i e r 
tábornok a’ kamrai tagok közt 9 0 0  fegyvert osztott k i ,  kik 
máj. 1 Okén azokkal fegyverzelten  je len tek  m eg az ü lésben .

NÉMETORSZÁG. A ’ ném eteket, fő leg  a’ parlam enti ta
gok választása ’s a ’ szö v etség  system ájafoglalkodtatja. E ’té -  
ren több párt keletkezik, a’ rep ub lican usokm ég m ost gyen
gébbek  a ’ császáriaknál, de részintF rancziaország, részint a’ 
schw eizi és olasz tartom ányokból hathatósan gyám olittatnak, 
mi által ügyöknek e lv ég re  is d i a d a l t  j ó s o l n a k . —  
A’ tehetősbek  nem bírván ném elly herczeg ecsk ék  m értéken  
túli zsarlásait, Am erikába vándorolnak ki, ’s általában a’ ki
vándorlás ism ét szenvedélye kezd lenni a’ nyugalm as napok 
után so v á rg ó  ném etségn ek .

A ’ berlini m inisztérium  a ’ porosz kir. h erczeg  v íszsza -  
hivatását inditványozá a ’ királynak, ’s e zb e léeg y eze tt . A’ m i
nisztérium  e ’ tettel nagy fe le lő ssé g i terhet vállalt e l ,  mi tán 
nagy szeren csé tlen ség e t is hozand a ’ már egyszer  elzakla
tott fővárosra.

OLASZORSZÁG. Róm ából a’ ,Patria* május e lsőjéről

jelenti: mikép a’ pápa a ’ közvélem ény hatalmának en g ed ve , 
végre a’ következő határzatokhoz adá m egegyezését: l)M é g  
ama napon m o t u p r o p r i o  jelend m e g ,  m ellyben IXdik 
Pius teljes rokonszenvét nyilványitandja O laszország fü g g et
len ség e  iránt. 2 )  Pápai biztos m enend Károly Albert fő tábo
riszállására, ki is őt a’ pápa közrem űködéséről Ausztria e l
len értesitendi. 3 )  A’ hivataláról le lép ésé t tudató m iniszté
rium m eg fog  kéretni annak m ég néhány naprai m egtartá
sára, ’s fölhatalmaztatik eljárásában azon alapelveket követ
ni, m ellyek szerint eddig is cselekedett. E gyébkint egészen  
világiakból fog  alakíttatni. 4 )  A’ p o lgárőrség  e lfoglalandja  
a’ város kapuit, az angyalvárt, ’s a ’ lőporos tornyot. 5 )  Min
den a’ bibornokokhoz intézett levelek Corsini hghez külden
dők, ’s ettől a’ m inisztérium hoz. 6 )  Minden kerület a’ rend  
eré lyes fentartását kezelendi, de egyszersm ind a’ kormány is 
igyekezendik O laszország valódi fü g g e tlen ség ét föntartani, 
a’ pápától úgy a’ jezsuita , mint az osztrák befolyást örökre 
távol tartani.

Május 2án  m inden bibornokm . Cavallóra vonult, mint 
legbiztosabb helyre; a ’ pápa a ’ Vaticánban őriztetik. Minden 
kapu bezárva. A’ p o lg árőrség  közt 8 0  ezer erős töltés oszta
tott ki. Minden parancs a’ m inisztérium tól adatik ki. A’ pápa  
hatalma rövid időre felfűggesztetett.

Anconában april 2 8 k á n  eg y  veszélyes öszszeesküvési 
terv fedeztetett fel. E ’ szerint april 3 0 á n  r eg g e li 6  órakor az 
egész  Ancona— az első nápolyi zászlóalj átvonulásakor rom 
má és ham uvávala té te ten d ő ; mi által 4 0  ezer lakos esett 
volna haláláldozatul, csupán azért, hogy a’ Polánál á llom á
sozó parányi osztrák ten g eri erő a’ róm ai státusok központ
ját hatalm ába keríthesse.

Turinban, május 8án nyittatott m eg a ’ parlam ent, ’s a’ 
I Király helyettese E ugen savoyai h erczeg  trónbeszédében a -  

zon kivánatát fejezé ki, vajha a ’ fé lsziget többi részei is S a r-  
diniával egyesülnének, igy  aztán ez eljutna ama hatalom ra, 
m ellyre hivatva van.

B olognából érkezett tudósítások szerint a’ nápolyi ki
rály trónjáról elüzetett, ’s az olasz m ozgalm ak első vezetője  
R om eo hivatott m eg  a ’ trónra. Máj. 3kai levelek e ’ hírt va
lótlannak állítják, ’s csupán annyit tudatnak, hogy a’ népnek  
vonzalm a respub licára á ltalányos,’s hogy e ’ miatt a’ teh ető s-  
bek osztálya elrejti kincsét, eladja va g y o n á t, ’s kivándorol. 
A’király m aga már néhányszor kinyilatkoztatá : m iként ha
csak ugyan köztársaságot akarnak, ő nem  ellenzi ’s kivánala  
csak az, hogy  ezen akaratukat a’ kivitel előtt néhány órával 
tudassák ve le .

OROSZORSZÁG.Pétervárra érkezettutazó m inibizonyost 
beszé li, miként Podoliában k ö zön séges paraszt lázadás ütött 
ki, a ’ hatóságok  elüzettek, a ’ n em esség  elfutott, de részint e l
leneik kezeibe estenek. A ’ fölkelők ellen  kirendelt kozák so r -  
katonaság vonakodott a’parancsnak en g ed n i.— Május 3án a ’ 
fővárosban azon hir terjesztetett e l, h ogy  a’ császári család  
R igába telepedik át, ’s ott marad a’ dolgok további fejlése ig . 
Annyi k étség telen , h o g y a ’félig  düledező állapotra hagyott ri
gai palota nagy s ie tsé g g e l készíttetik lakhatóvá.

D unavizállás: B udán, m á ju s i Óén S 'ö ^ O ^ 'a z  0 fölött.
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A’ gőzösük jA

É R T E S Í T Ő .

rása a’ Tiszán.
1848ik évi május Íjétól kezdve.

S z o l n o k r ó l  S z e g e d r e ,  T i t t e l b e  és Z i m o n  y b a  Pesttel kapcsolatban m inden  
„  „  kedden r e g g e l.
„  S z e g e d r e  minden szerdán és szom baton r eg g e l  

S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  m inden hétfőn, csütörtökön és szom baton r e g g e l.
„  Z i m o n y b a  m inden szerdán r e g g e l.

Z i r n o n y b u l  T t t t e l b e ,  S z e g e d r e  és S z o l n o k r a  minden csütörtökön.
Minden kedden indul egy  vontatógőzös S zeged ről Zim onyba, és m inden pénteken  

Zirnonybul Szeged re .
P e s t ,  május Íjén  1 8 4 8 .  8 — 0

M a g y a r o r s z á g  1848ban
irta E l e f á n t y  Ferencz

a ’ népnek fe lv ilágosítására irt korszerű munka m egjelent ’s 2 0  p. krajczár- 
ért kapható K i l i á n  és társa kön yvkeresk ed éséb en , úgy e ’ lapok szerkesztő hivata
lában. 3 — 3

1848.
„  „  m inden csütörtökön r e g g e li  5  órakor (m inden 14  napokban
, ,  „  egyesü l Galacz és K onstantinápolylyal a’ török részen .)

E ’ gőzősök  m egérkeznek O rsováról m inden vasárnap r eg g e li 4  órakor, és 
m inden csütörtökön délutáni órákban.

„  T i  t t é l i g  m inden kedden és pénteken r e g g e li 5  ó r a k o r , le  és fölfelé  
„  „  Eszéken át; a’ kedden induló gőzös Szeged d el kapcsolatban áll.

y y  E ’ gőzösök  minden vasárnap és szerdán délutáni órákban T ittelből m egérkeznek.
Vontatóhajók indulásai.

P e s t r ő l  B é c s b e  m inden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és m inden szerdán és 
szom baton m egérkeznek.

O r s o v á b a  m inden kedden elindul, és m inden szerdán m egérkezik. 
P e s t e n ;  május Íjén  1 8 4 8 .

A z első cs. k ir. szab. D unagőzhajózási társaság főügynöksége. 9 — 0

Gőzliajőzási á H  hirdetvén}.
C s ü t ö r t ö k ö n  május l8 k á n  induland az e lső gőzös

S z o l n o k  b u l T o k a j b a .
A’ gőzösök in- (látásai Pestről.

1848dik évi május Íjétól kezdve,
P e s t r ó l  B é c s i g  naponkint r e g g e li  6  ó ra k o r , kapcso latban  Győrrel.

, ,  O r s ó  v á r a  m inden vasárnap r eg g e li 5  órakor, Galacz és K onstantiná- 
„  „  polylyali kapcsolatban az oláh részen , és május 7  és 2 1  díkén
„  O dessával.

E’ g ő zö s  járás folyvást folytattatik, ha sem m i akadály nem  lép közbe, 
m inden csütörtökön Szolnokból Tokajra, 
m inden vasárnap Tokajból Szolnokra.

P e s t , május 1 2 é n  1 8 4 8 .  Az első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási társaság
fő ü gyv ivősége . 2— 5

*j* K i r i  o k  h a n k  irta J a n k ó  V i n c z e ,  kapható Em ich Gusztáv könyvke
resk ed éséb en , Pesten . Ára 1 0  kr. ezüstben. 3 — 3

A ’ kiadótulajd. april I8 k a i b eteg esk ed ése  óta szerkeszti K i r á l y i  P á l .  — - Nyom atik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel u r i-u teza , 4 5 3 .  szára.
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a’ szer-Meeielenik minden heten n é g y s z e r :  t. i. a' J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a l k  o d ó pedig pénteken, mindegyik minden Ízben egyegy ivén. Előfizethetni helyben 
3  ' kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kiván- 

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenfele hirdetveny fölvétetik s pontosan es jutányosán kozoltetik.

FOGLALAT. Magyarország és  Erdély. (Nádori fölhívás. Minisz
teri rendeletek .  Fölv i lágos itás  a ’ katonai eskiiformát i l le tőleg- A ’ k is -  
dedovók  petitiója. —  V i d é k i  m o z g a l m a k :  H o n t , Torna , S e 
reg, Bars, é s  Esztergámban ; Zágráb , Eszék,  Muraköz és B écsb en .)

K ü l f ö l d .  (Spanyol ,  Franczia, é s  O laszország .)
É r t e s í t ő .

M A G Y A R O R SZÁ G  é s  ERD ÉLY.
H a z á m f i a  i !

A’ minisztériumnak tegnap kiadott nyilatkozata folytán 
a1 hív magyarnemzethez én is a 1 bizodalom néhány szavait in

tézem. —
Itt a’ pillanat, megmutatnunk: hogy h ab á r  távolságra 

nézve meszszebb van is urunk királyunk tőlünk, szivünkhöz 
mégis változatlanul közel maradt.  Itt a ’ pillanat, hol tettleg 
bebizonyíthatjuk, hogy koronás királyunk iránti hűségünk 
tántoríthatatlan.

Szerencsésnek tartom magam, ez időben életeken áll
halni, m agam at tiéteknek vallhatni; mert m eg győződésem : 
hogy a’ veszély napjaiban a ’ magyar legerősebb támasza ’s 
ez is leend a’ fejedelemnek és az uralkodó háznak , mellynek 
századok óta, j ó ’s balszerencse közt, hive volt.

Az aligmult országgyűlés nagyszerű eredvényei o r 
szágszerte elterjedlek; ’s én ezen körülmények közt még in
kább felhiva érzem magam  azon hatalomnál fogva, mellyet 
ő felsége bizodalma a’ legújabb törvény á l t a l , reám , mint 
teljeshatalmu királyi helytartóra ruházott,  hazánk ügyeit erős 
kezekkel igazgatni.

’S azért, hadd birjam azon bizodalmát, mellyet az o r 
szág, noha még csak rövid működésem ideje alatt, irántam 
minden alkalommal tanúsított, ezen nehéz időkben kétszere
sen is;— hadd bírja ezt velem együtt a’ minisztérium, mely- 
lyel fen fogjuk tartani törvényes szabadságunkat és ez ál
tal ő fölségének sértetlenül az országot.

’S bármennyi oldalról törjön felénk a ’ vész, a ’ szere
tett koronás királyunk és szabad alkotványunkhoz hív magyar 
nemzetnek lesz szentelve minden erőm.— ’S az isten,ki m e g 
védte a ’ magyart eddig, velünk lesz ezentúl is.

Budapest,  május 2 0 á n  1 8 4 8 .
I s t v á n ,  nádor kir. helytartó s. k.

M a g y a r o r s z á g m i n i s z t e r e l n ö k e  a ’ s z a b a d s z é 
k e  ly s z é k e k  h ez é s  s z é k e l y h a t á r ő r i  e z r e -  

d e k  he  z.
Nemes székely nemzet, tisztelt p o lg á r tá r s a im !

Évezredet fölülmúló idő kapcsolta a ’ székely és magyar 
nemzetnek egy törzsről szakadott sarjadékát egybe;érdekünk, 
jó és balszerencsénk, hajdan óta mindenkor egy volt. Némelly 
politikai hibás nézetek, talán saját botlásunkis ,—  bennünket 
egymástól egy időre különszakasztának ugyan, da a ’ testvéri 
szeretet alyafiság és rokonszenv kapcsát mindamellett m eg 
ingatni semmi vihar, semmi ellenmüködés mindeddig képes 
nem vala.

A’ Magyarhon, magyar nemzet fölött tornyosodó fer-  
geteg aggasztó veszéllyel fenyeget; minden órán  kitörésre 
hajlik. A’ vész harang ja  megkondult.  Némelly idegen nemze
tiségek megirigylék a ’ békés nyugalmat, mellyet Árpád nem
zete a’ D u n a’s Tisza partjain századok óta élvezett.

Tisztelt p o lg á r tá rsa im ! Bár a’ két testvérhonnak tett
leges egyesülése, mellyet legforróbb vágyunként öröklénk ő -  
seinktől, mindeddig m eg nem történt is, elvileg azonban el
fogadva, kegyelmes urunk k i r á l y u n k  változhatlan szavával 
szentesítve v a n .—  Ezért, mint Magyarországnak első füg
getlenminiszterelnöke ’s ideiglenes hadiminisztere, bízva a ’ 
vitéz székely nemzetnek világszerte elismert rendületlen h a r -  
cziasságában ’s magyar testvérei iránti ingadozatlan szere
tőiében, hivatalos tisztemnél fogva saját felelősségem alatt, 
sietek önöket fölszólítani, hogy miként erről az erdélyi főhadi 
kormányzót mai nap m ár értesítettem, addig is, mig e’ r e n -  
deletemre felséges urunk királyunk jóváhagyását pó tló lago
san m egnyerném , e ’ levelem vételével tüstint Magyaror
szágba, a’ Szeged tá jékára telepítendő elhatárzott 1 2 ,0 0 0  
fegyveres katonaságból állandó táborba  siessenek, hol, vala
mint az átkelő helyeken is, illető élelmükről ’s fogadtatásuk
ról már kellőleg gondoskodva van.

Ügyünk közös, a’ koczka egyiránt fordul mind a’ két 
testvér-nemzetnek , ne hagyják önök hazaüui meleg szava
mat hidegen ’s részvétlenül elhangzani.

Pesten ,május lö k é n  1 8 4 8 .
Gr. B a t t h y á n y  Lajos.

Á’ m i n i s z t e r e l n ö k  a ’ k ü l ü g y m i n i s z t e r n e k .
A’ p rágai szláv választvány által kiadott felszólítás, 

melly szerint minden a’ birodalomban lakó szláv népességek 
küldöttei, egy, május 3 l é n  Prágában  tartandó öszszejövetel- 
re  szúlittassanak fel, annyival inkább m agára  vonta a’ minisz
térium ügyeimét, minthogy e ’ felszólítás a ’ hazánkban lakó 
szlávokhoz isintéztetett , ’s félhető, hogy ha ezen öszszejöve- 
tel azon alakban létesülne, mellyben az czéloztatott, ez által az 
ország némelly részeiben mutatkozó panszlavisticus izgatás 
még inkább elősegittetnék. —  A’ minisztérium , a’ dolgok 
ezen állásában czélszerünek tartja oda irányozni törekvéseit: 
hogy a ’ P rágában  kihirdetett öszszejövetel, a ’ mennyire le
het, panszlavisticus jellemét vesztve, csak mint a’ cseh nem
zet tartományi gyűlése létesülhessen. Minthogy pedig ez leg 
inkább úgy érethetik el, ha az említett öszszejövetelhez szinte 
meghívott gallicziaiak a rra  biratnak, hogy a ’ p rág a i  szláv 
gyűlésen követeik által meg ne jelenjenek, ez pedig csak ak
kor reméllhető, ha azoknak méltányos kivánatai az ausztriai 
minisztérium által teljesittetnek; oda utasittatik ezeknek nyo
mán főm éltóságod :

Hogy a ’miniszterium ebeli nézeteit az ausztriai minisz
tériummal közölvén, kijelentse, miként a ’ m. minisztérium az 
öszszes birodalom, de főkép a ’ haza nyugalmának érdekében 
elkerülhetlenül szükségesnek tartja, hogy a ’ gallicziaiak által 
beldolgaik igazga tására  nézve követelt önállás és független
sé g — a’ mennyiben azt a ’ birodalomnak egysége engedi, a -  
zoknak mentül e lébbm egadassék; csak azon utón számíthat
ván a rra ,  hogy a’ gallicziaiak kivánataik kivivására más szláv 
fajokkali szövetségben támaszukat keresni nem fogják.

B á r ó  H r a b o v s z k y  J á n o s  t ó t o r s z á g i  é s  s z e -  
r é m s é g i  f ő p a r a n c s n o k n a k .

Miután az 1 8 4 8 :1 1 1 .  tcz. ő felségének az országbóli 
távollétében, engem, — mint nádort  és teljeshatalmu királyi 
helytartót,  a ’ korona egysége  és a’ birodalom kapcsának ép 
ségben  ta r tása  mellett,a’ törvény és alkotvány ösvényén g y a -  
korlandó végrehajtó hatalommal felruházott: a ’ miniszterek 
meghallgatása után el nem mulasztám, az öszszes minisztéri
um alakulása előtt kinevezett b. Jellachich Józsefhez azon p a 
rancsot juttatni, miszerint bizonyos határnap ig  Budán szemé
lyesen megjelenni kötelességének ismerje; hogy úgy a ’ ta r 
tományi gyűlés iránt, mellyen báni méltóságába vala ig la tan -  
dó, valamint egyéb viszonyok rendezése iránt is, a ’ külön é r 
dekek lehető kielégítésére ,  a ’ szükséges intézkedések eszkö
zöltethessenek.

Báró Jellachich József a zo n b an ,  ki hivatalába igtatva 
nincs, sem tiszti esküjét m ég  le nem tette, mellőzvén a ’ tö r 
vényes parancsot,  nemcsak meg nem jelent, hanem az ország 
és kapcsolt részek közötti viszonyt az újabban alkotott tö r 
vények által megváltozottaknak, megszakadottaknak nyilvá- 
nyitván a’ hatóságoknak és állodalmi tiszteknek szigorú
an m egparancsold , hogy kívüle senkimástól sem p a rancso t 
elfogadni, sem annak engedelmeskedni, sem senkinek h iva
talosjelentést tenni nemerészeljenek; sőt a ’ kapcsolt részek
ben a’ rögtönbiróság i jogot kihirdetvén, ennek köré t  olly i -  
rán y b an és  olly vétségekre is kiterjesztette,mellyek a ’rö g tö n -  
itélőszék elibe sohasem ta r tozha tnak ; mi által felségi jo g b a  
vágni merészkedett.

Ó fölsége e’ tényekről értesülvén, azon vallásosság
nál fogva,mellyet a ’ törvény és alkotvány iránt mindig tanú
sított, és mellyet hű nemzetének esküvel biztosított, nem késett 
nevezett bánnak május 7 én  kelt sajátkezű legm agasabb lei
ra ta  tar ta lmában szigorúan m e g h a g y n i , miszerint p a ran 
csaimat és a’ felelős miniszterek rendeletéit  akadéktalanul 
teljesíteni elengedhetlen kötelességének tekintse.

Ennélfogva folyó évi máj. ló k é n  kelt rendeletemben az 
érintett körlevelet, úgy a’ rög tönbiróság i jogo t érvénytelen
nek és megszűntnek nyilatkoztatván meghagytam,hogy mind
kettőt azonnal vonja viszsza.

Időközben báró  Jellachich József, ki beigtatás hiányá
ban törvényes hatóságot vagy báni hatalmat nem is gyako
rolhat, — ellenszegülését folytatja, és részint hivatalos, részint 
hitelt érdemlő tudósítások szerint, törvénytelenséget törvény
te lenséggel tetéz.

Tudniillik: P o zseg a - ,  V erőcze- és Szerémmegyékben , 
mellyek m ég a ’ törvényes bánnal is csak fölebbezési és o r 
szágkapitányi viszonyban állanak, a ’ hatósági felsőbbséget 
jogosíltatlanul m egragad ta ;  tisztében maga sem lévén m eg 
erősítve, m égisH orvátországban főispánokat nevezni és igy a ’ 
fejedelmi hatalmat elsajátitni merészkedik; a ’ hivatalnokokat, 
hatóságokat, és tisztviselőket a ’ törvény ’s helytartói p a ra n 

csok és miniszteri rendeletek iránti engedelmesség alól fel
menteni,  sőt épen és egyenesen az engedelmesek ellen bün
tetéseket, szabni bátorkodott; az országos kincstár részleteit 
letartóztatja; a ’ hatóságok pénztárairól, sőt a ’ korona jöve
delmeiről is rendelkezni m erésze l ;  és törvényellenes „ezen 
bitorlásokat“ Fiume kerületére is kiterjeszteni törekszik.

Minthogy pedig illy cselekvések, a ’ mennyiben a ’ hely
színén szerzendő hiteles adatokból és bizonyságokból valók
nak tapasztaltabbnak, a ’ hármaskönyv I. 14. ez. és az 1 7 2 3 :
9. tcz. érte lmében hűtlenségi bűnt foglalnának magokban; 
ennélfogva :

Önnek, mint királyi biztosnak és melléje segédkirályi 
biztosképen adott királyi tanácsnok, Zsitvay Józsefnek, r e n 
delem és parancsolom :

1) Ó felsége sajátkezű legm agasabb leiratát, mindazt, 
mellyben báró Jellachich Józsefnek az irántam, és a ’ magyar 
minisztérium iránt engedelmesség meghagyatik  , mind az t ,  
minek alapján is a ’ király nevében teljeshatalmu biztosképen 
ime küldetik ki, Horvátországban, Pozsega, Verőcze és Sze- 
rém megyében, úgy a ’ ha tá rv idéken ,  a ’ h a tóságokban ,  a’ 
helységekben és illetőleg ezredekben kihirdettetvén, minden 
alkalmas módon a’ nép tudom ására juttatandja; báró  Jella
chich József parancsainak teljesítésétől mindenkit e l t i l t ; el
lenben ön rendeletéi iránt engedelm ességre  mindenkit köte- 
lezend.— A’ rögtönbiróság i jo g o t  hirdettesse ki, a’ hatósá
gokat e’ b íróságok tüsténti szabályszeres a lakítására, vagy 
ha az időnyerés úgy kívánja, a’ biztosilag alakitottaknak el
ismerésére sikeresen utasítsa; és ezeket a ’ koronaegység ,  a* 
közrend és béke erőszakos háboritói ellen gyors és szigorú 
eljárásra  felszólítsa.

2 )  H orvátországban , S zerém -,  V e rő cze - ,  P ozseg a -  
megyékben, valamint az illető királyi városokban a ’ tö rv é 
nyes hatóságokat helyreállitandja, és azokat a’ kir. hely tar
tói és miniszteri rendeletek feleletteher alatti tel jesítésére és 
törvényes engedelm ességre  kötelezendő

3 )  Á’ báró  Jellachich József által hivatalokra és tisztsé
gekre tett kinevezések törvénytelenek, és igy érvénytelenek 
lévén, és azoknak jelenképen nyilványittatván, a ’ törvénye
sen választolt vagy nevezett tisztviselőket ismét hivatalaikba 
igtatandja.

4 )  Mindazokat,kik a’ koronaegység és az országos kap
csola tte tt leges felbontásának k ísér le tében ,a’ közrend,a’ sze
mély- és vagyonbá to rság  megtám adásában  bujtogatás vagy 
erőszak utján résztvettenek,és vesznek, személyválogatás nél
kül a’ büntető igazság kezeibe átszolgáltatja.

5 )  Báró Jellachich Józsefet, ha a’ fenforgó és említett 
súlyos vád iránt a’ helyszínén is teljes bizonyosságot szerzett , 
a’ királyi ügyigazgatóság előleges kihallgatása mellett, azon
nal hűtlenségi (nó ta inüde l i ta t is )  p erbe  fo g assa ,  és katonai 
tisztségétől fölfüggeszsze; azon tényt pedig,miszerint a ’ király 
és országelleni hűtlensége miatt bünvád alá vé te te t t ,  minden 
po lgár i  és katonai hatóságokkal közölje, olly meghagyássa l ,  
miszerint ezek közhírré tenni tartozzanak: hogy ki az ő ren d e 
letéit teljesiteni, vagy az én törvényes parancsaim nak az en
gedelm ességet megtagadni m erésze lné ,  mint részes a ’ hűt
lenségben, bűntárs gyanánt szinte azon bünvád alá vonatik. 
Az eljárás eszközölhetése végett ,  ezennel Eötvös József k irá
lyi ügyigazga tót,  Fésűs György királyi ügyvédet, és Zerpák 
Eduárd H orvátországban kir. ügyészt, melléje rendelem.

6 )  Báró Jellachich József e lősorolt merényei á lta lH or- 
vá tországban  a ’ közállapot rendkívül m eg  lévén zavarva ,—  
helyreállítására rendkívüli eszközöket és hatalmat is szüksé
gei. Ennélfogva önt apostoli királyunk nevében a ’ po lgár i  és 
katonai hatóságnak hathatós, ugyszinte a ’ báni hivatalt illető 
minden hatalomnak is ideiglenes gyakorlására  feljogosítom, 
és megbízom.

7 )  Különösen felhatalmazom : hogy az ország és kap
csolt részeihez tartozó minden ő rv idékekben , a’ tévesz
mékkel csábítgato tt valamennyi ezredet hathatós nyilatkoz- 
ványban nyelvök és vallásuk iránt a ’ törvény értelmében biz
tosítsa és nyugtassa meg. Hogy továbbá mind azokban, mely- 
lyek törvényhozási intézkedést nem igényelnek, u. m. a ’ sza
bad költözés, az ipar és kereskedés üzésének, a ’ tudományok 
mivelhetésének, az őrvonali szolgálat könnyithetésének és 
megszorításának, az őrnapi díjazásának,a’testi büntetés e ltö r
lésének és az állodalmi közmunka megszüntetésének tá rg y á 
ban, mindazon engedélyekette ttleg adhassa és nyilványithas- 
sa, mellyek az illetők részéről valóságos jótétemények gya
nánt fogadtatnak; és a’ ha tárőri  vitézeket meggyőzniképesek, 
miképen a’m agyar nemzet eltökélett szándoka: határőrvidéki 

te s tv é re i t ,  valamint a ’ haza többi polgára it ,  hasonló szere-
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tettel ápolni,és szabadságukat, jóllétüket előmozdítani. Mind
ezt azonban a’ végek védelmére szükséges katonai szerke
zetnek, módosítással bár, de kellő fentartása mellett.

Hogy pedig rendeleteimet akadéktalanul végrehajthas
sa, azoknak elengedhetlenés állandó foganatot szerezhessen, 
és a’ törvényes állapotot minden áron viszszaállithassa: p a 
rancsai alá helyezem, ’s rendelkezésére bízom a ’ kapcsolt 
részekben is létező és rendezendő nemzeti ő rs e re g e t ,  az olt 
tanyázó katonaságot, és az őrvidékek ezredeit, a ’ kik felszólí
tásainak a ’ legterhesébb fenyíték térbe alatt engedelmesked
ni tartoznak.

Jelentését az eredvényekről időről időre a’ belügymi

niszterhez intézendi.
Kelt Budapesten május I4 é n  1 8 4 8  I s t v á n  s. k. nádor 

és királyi helytartó. S z e m e r e Bertalan s. k. belügym inszter.

A’ pénzügyi miniszter előterjesztésére az állodalmi j a 
vak osztályához titkárul F e k e t e  Lászlót neveztem ki.

Budapest, május 20kán  1 8 4 8 .
I s t v á n ,  nádor ’s kir. helytartó.

K o s s u t h  Lajos, pénzügyminiszter.

Az ó-budai koronái uradalom főtisztévé S t e i n b a c h  
Károly neveztetett ki.

Kelt B udapest , május 18. 1 8 4 8 .
K o s s u t h  Lajos, pénzügyminiszter.

H i v a t a l o s  é r t e s í t é s  a’ f o l d m i v e l é s ,  i p a r  é s  
k e r e s k e d é s  m i n i s z t é r i u m á t ó l .

A’ miniszteri tanácsnak f. e. május 18kán hozott h a 
tározatából , a’ fegyver minden nemének kivitele M agyaror
szágból ’s a’kapcsolt részekből ideiglenesen felfüggesztetik, 
és e’ rendelet viszszavételeig nemcsak a ’ fegyverek kivitele, 
de ezeknek átvitele is Magyarországon és a ’ hozzákapcsolt 
részeken keresztül ezennel eltiltatik.

A’ katonaság számára történendő illyetén szállítások 
is, csak a ’ magyarországi hadügyminiszter engedelmével b o 
csáthatók ki az országból és kapcsolt részekből.

A’ m i n i s z t e r i  t a n á c s b ó l .
A’ ,,Márczius Tizenötödike“  5 6 d .  számában azon hir 

foglaltatik: „h o g y  a’ minisztérium István nádor ő főherczeg- 
ségét provisorius királynak kiáltotta ki.“  Nehogy ezen álhir 
az országban szétterjedvén, nyugtalanságot idézzen e lő ,  a1 
nevezett hír lap ezen számának lefoglalása e lrendelte te t t .—  
Egyszersmind a ’ sajtóvétségekrőlszóló X V IÍ I . tc z . l9 .§ .n y o -  
mán a’ miniszteri tanács az igazságügyi minisztert azzal bíz
ta meg, hogy az említett hírlapi közlemény bírói megfenyi- 
tése iránt,  az emlitett törvény 10. § sa  értelmében, a ’ szük
séges lépéseket tegye meg. (P. H.)

Felvilágosítás á z  ajánlotiam esküform át illetőleg.
A’ b u d a i , Sp iegel4 czimü lap közölve esküformáink el

sejét,azon kórdésttámasztja: miként viselné magát a ’ katona, 
ha például a’ horvátországi „föllázadt“  po lgárok ellen ve
zettetnék?—  E rre  az észjog, és a ’ nemzeteknél megállapított 
törvények azt felelik: hogy ha a ’ lázongok a ’ t ö r v é n y e s  
h a t a l m a t  elismerni nem akarnák, erővel is fon kell tarta
n i a ’ törvény iránti tiszteletet. Minden ember, ki polgári t á r 
saságban él, addig tarthat igényt a ’ törvények védelmére,mig 
magát t e t t l e g  a z o  ko n ki  v ü l  n e m  h e l y e z ő ;  mihelyt 
pedig ez megtörtént,viszszalép a’ természeti állapot mezte
le n ség b e ,  hol sorsa fölött erő fog határozni. Ha a ’ Bakony 
mélyébe katonaságot küldenénk,nogy az olt rejtező haram ia
csapatot fogja e l —  senki nem kétkedik, miszerint a ’ rablók 
erővel is elfogatnának,habár az elfogatás pillanatában semmi 
törvényellenest el nem köveitek is.

A’ fegyveres rendőrsége t sem kell kifelednünk, te rm é
szetesen olly szerkezetűt, minővel például az angolhoni bir. 
Mert ha igy organisált rendőrségünk van, ez m eg fo g je le n -  
ni a’ hely színén, hol törvénysértés van készülőben, ’s a ’ tö r
vényre történt hivatkozás után az ellenszegülők közé lépvén, 
azok fejeit elfogja, őket a ’ törvényeknek átadandó. Ezt teszi 
ha húsz, ezt teszi ha ezer vagy százezer gyűlt is öszsze, hogy 
az ország törvényeit lábbal tapodják.Ha a’ tömeg ellensze
gül, ’s az elfogatási erőszakkal gátolja —  beállott a ’ pilla
nat, mellyben a ’ katonaság, ha a’ polgári hatóság által kiren
deltetett, esküje épségben tar tása mellett fegyverét használ
hatja. —

Hogy a ’ király és haza úgy szinte a ’ zászló iránti hűség 
—  valamint a ’ tisztek iránti engedelmeskedésről az ajánlott 
esküformában nem szóltam,ez azért történt, mivel a ’már szol
gálatban levő katonaságra vonatkozik ajánlatom. Jövőre úgy 
is részletes és gyökeres reformok fognak e ’ tekintetben szük
ségkép  bekövetkezni. E__ j.

April 3 Okán N e y  Ferencz meghívása következtében 
öszszegyültek a ’ budapesti kisdedovók, ’s az ő indítványára 
a ’ nevelési miniszterhez nyújtandó következő pontokból álló 
kérelmet fogadták el egyhangúlag :

1. Mondassák ki a’ hazában létező és létezendő minden 1 
kisdedovó-intézetre nézve, h o g y :  az o v ó d a  nem iskola, 
sem nem puszta játékhely, hanem valóságos k ö z n e v e l é 
s i  i n t é z e t .  —  2. Az ovo hivatalos cz im e : ó v ó  n e v e l ő ,  
’s mint illyen a ’ népnevelők közt foglak helyet. —  3. Minden 
népnevelő, ’s igy az óvó is, állami tisztül tekintessék. —  4. 
A’ népnevelők ezentúl úgy képeztessenek, hogy mind a ’ kis- 
dedovási,mind az elemtanodai nevelés elvét é r t sék ,  ’s ezen 
elveket Öszhangra olvaszszák a ’ gyakorlat terén. —  5. Ezek 
nyomán az ovó-neveló is több oldalú képzettséggel bírván, 
ha a’ rendkívül fárasztó kisdedovási pályán több éven ál b e 
csülettel működött,  a ’ kevésbbé fárasztó elemi tanításra,vagy 
más, az ő képzettségéhez mért állami hivatalra alkalmaztas
sák. —  6 . Ha pedig az ovó-nevelő erőfogyasztó működése 
nyomán bármi körben teendő további hivataloskodásra v é g 
kép eltehetlenült volna, illendő ’s legalább megélhetését biz
tositó nyugdíjra tarthasson számot. —  7. Az óvodák és ele
mi tanodák czélszerüllen versenygése megszüntetésének t e 
kintetéből csak 2 — 6 éves kisdedek vétethessenek föl az óvo
dákba, hol legfölebb 7 éves korukig m aradhassanak ; de vi
szont a ’ hatodik év előtt az elemi tanodákba semmikép se 
vétessenek föl. —  8. Hol óvodát ’s elemi tanodát külön ta r 
tani nem lehet,  ott a ’ két (óvodai és elemi) osztály egy —  
mindkét szakban képzett —  egyed vezérlete alatt (személyes 
tekintetben önálló segéd -  nevelőtűi gyámolittalva) olvasz- 
tassék egybe. —  9. A’ kisebb községekben ovó-nevelőnők 
is sikeresen működhetvén, az ügy könnyebb terjeszthetése te 
kintetéből óvónőket képző intézet állittassék. —  10. Minden 
ezentúl a ’ hon bármelly vidékén alkalmazandó óvó,vagy óvó
nő köteles legyen magyarul tudn i .—  11. A’ már fenálló ó -  
vodákat, ha egyes pártfogók vagy egyletek jótékonysága töb
bé elégséges nem volna fentarlásukra, az állam vagy közvet
lenül, vagy közvetve a ’ községek által gyámolitsa, hogy el 
ne bukjanak.—  12. Addig is, mig az állam egészen átven
né a ’ kisdedovás ü g y é t ,  az újon keletkező intézetek állami 
pénztárból segélyeztessenek.—

Ezen petitió a ’ budapesti óvodák közvetlen vezérlőitől 
’s egyéb (másfél száznál több minden rangú  és állású) ügy
baráttól aláírva a ’ napokban nyujtatik be a ’ nevelési mi
niszter urnák. Adja isten mielőbbi áldását e’ kére lem re .!—

V i d é k i  m o z g a l m a k -

Z á g r á b b a n ,  május I5 k é n  a ’ városháznál nevezetes 
közgyűlés tartatott. A’ városbiró két nádori levelet,  a ’ zág 
rábi községhez szólót, mutatott be nyilvánítván: hogy azokat 
azért nem bontá f e l , m ert a ’ bán parancsánál fogva kívüle 
senkitől mástól rendeletet elfogadnia nem szabad. M irehosz- 
szasb vita keletkezeit a ’ fölött, felkeli é a ’ leveleket bontani 
avagy nem ?’s miután oda nyilatkozott a ’többség, hogy a ’ le
velek felnyitása nem föl tételezi tartalmuk megtartását,  igy 
a ’ báni parancs sem sértetik meg, a’ levelek felbontása elha
tároztatott . Mind a ’ két levél latinul a’ nádor ’s belügyi mi
niszterünk Szemere által volt aláírva.

E ’ levelek elsejében nádorunk a ’ bán rendelkezésit a l-  
kotványéstörvényelleneseknek’sazáltala kdiirdetettrögtönbi-  
róságot erőnélkülinek nyilatkoztatja ; a ’ másodikban pedig  
mondalik, hogy a ’Szerém,Verőcze és Pozsegamegyei ’sEszék 
városi törekvések a ’ vagyon- és személybátorságot veszé
lyeztetik, azonkül a ’ Magyarország ’s kapcsolt tartományok 
közt századok óta fenálló testvéri kapcsolat tág-iLására és szét— 
tépésére  czéloznak; ez oknál fogva őfels. megbízta ő fensé
gét,  hogy mindent kövessen el annak meggállásaul,sőt biztost 
küldjön oda, miért is ő fens, kedves kötelességévé tette a ’ 
kapcsolt tartom, nemzetiségét és jogai t  egész erővel fenlar-  
tani ’s a ’ belügyi-miniszter javaslatára Hrabovszky p é te rv á -  
rad iparancsnoko t  nevezi ki kir. biztosul, kinek a ’ katonai 
határvidékek ’s rendes katonaság, és nemzetőrség engedel
meskedni k ö te lez te lek .  —

Már olvasás közben általányos ingerültség  volt a ’ te 
remben szokatlanul öszszegyült po lgárságon  l á t h a t ó d é n  in
gerültség  nőlten nőtt, ’s vég té re  annyira k i tö r t , hogy ta 
nácskozásról szó sem lehetett; egyhangúan elhatárzák , hogy 
e’ két nádori levél nyílványos téren ége l tessékm eg;  a ’ jeg y 
ző kezeiből kiragadván azokat a ’ felbőszült sokaság a ’ té r re  
rohant v e lő k ’s ott tüzet rakato tt ;  hogy pedig ünnepélyesen 
menjen az autó da fé véghez,elhatároztatott,  hogy azaz ösz-  
szes nem zetőrség  jelenlétében történjék.De mialatt a ’ nem
zetőrség öszsze vala dobolandó ’s a’ városháznál folytak a ’ 
tanácskozások,a’ po lgárok közt O z s e g o v i c s  Metell j e 
lent meg, ’s élénk zsivióval fogadlaték; hoszszasb beszédben 
előadó azután, hogy a’ bán megbiztából azon óhajtását jő ki
fejezni, miszerint a ’ gyűlés álljon el a ’ n u g é g e té s i  dem on- 
s t rá t ió tó l , de a ’ nagy ingerültség közepeit szavaira  hajtani 
nem voltak h a jlan d ó k ,’s az egész gyűlés a ’ bánhoz ment őt 
óhajtásától elállásra bírandó; de ismételvén óhajtását a ’bán, 
a ’ gyűlés nyilványitá, hogy „csupán irántai szeretőiből“ ’s 
annak bizonyságául , hogy „vakon kész neki untalan enge
delmeskedni“  az elégetéstől eláll, minek folytában Vardian, 
egy tüzes ilatal em ber,  ki első volt a ’ tűznél a ’ leveleket b e le 

vetendő, azokat a’ bánnak átadá. Midőn a ’ nádori levelek 
meg.' getése a’ bán óhajtására elmaradt, a ’ téren nyugtalan
kodó tömeg mást vön elő ; elhozta t. i. a ’ nádor képét ’s 
„m eg ég e té  azt!“  E ’ gyűlésben elhatároztatott, hogy ő felsé
géhez íölirat intéztessék, e’ fölirat a ’ szomszéd hatóságokkal 
kozöllessék, a ’ bánnak pedig eddigi rendelkezésiért köszö
net nyilványitlassék.

Délután 6 órakor ismét gyűlés tartatott ,mellyben a ’ föl— 
irat felolvaslatott, kifejtetvén benne, hogy Zágrábban ’s egész 
Horvátországban épen a’ báni rendeletek következtében tö
kéletes csend és bá torság  uralkodik, igy kjr . biztosra ok és 
szükség nincs, kéretik tehát őfels.,  hogy biztosküldéstől áll
jon el. E’ föliratot a ’ polgárok közöl választott futár fogja ő 
fels. átnyújtani; ugyanazon futár oda utasittatott, hogy Z ág 
ráb  város részére  1 0 0 0 0  fegyvert valamellyik kir. fegy
vertárból kérjen, vagy bármelly más utón, de haladéktalanul 
szerezzen.—

Máj. 16kán megyei kisgyülés Král első alispán elnök
lete alatt szokatlanul öszszegyült tömeggel tartatott; előbb a’ 
nádornak föntebb említett két levele olvastatott fel, de a’ ta 
nácskozás fölöttük közgyűlésre halasztatott; aztán a ’ bán zsi-  
viókkal fogadott köv. levele vétetett föl: ,,A’ jelenkor ren d 
kívüli körülményei, midőn függetlenségünk fenállása forog 
f en ,  ’s hazánk bátorsága  naponként jobban fenyegettetik, 
mulhatlanná teszik, hogy minden anyagi és szellemi erő ,m el-  
lyet honunk bir, keljen föl ’s kész legyen hazánk bátorságát 
védeni ’s jogaink és dicső szabadságunk minden m egtám adá
sát eltávolítani; meghagyom hát önödnek, hogy legott jelen 
báni felhívásom vétele után azon szabadosakat,  kik kerülete— 
teikben vannak ’s azokat, kik hazánkért akár lovon akár gya
log fegyvert fogni alkalmasok, írassák öszsze’s ezen össze
írást legföljebb f. h. 21 kéig hozzám küldjék b e ,  szabados 
csapataikat ped ig  úgy tartsák minden esetre készen, hogy 
első felhívásomra o d a ,  hova parancsolandom azokat,  m e
hessenek; valamint arról is intézkedjenek, hogy a ’ nemzetőr
ség ,vagy általányos fölkelés, ha a ’ szükség kívánná, táborba 
szállhasson,’s erről valamint ezen őrséghez belajlsromzottak 
számáról engem tudósítani el nemulaszszanak.“

Másik levél pedig oda utasítja a’ megyét, hogy lősze
r e k - ,  élelmezés- és a’ felállítandó sereg  más szükségeiről is 
gondoskodjék ,  melly báni rendeletek végrehaj tására  v á -  
laszlvány bízatott meg.

A’ hovát tarlománygyülés jun. 5kén kezdődik. —  Máj. 
15kén a ’ magyar miniszterek ’s nádor képei másodízben é -  
getlettek meg; az autó da fé közben éljen-ekkel k isé r tm acs-  
kazene tartatott . A. Z.

B e r  e g b ő 1 május 8án. Egy a ’ belügyminisztertől m e
gyénk elnökéhez jö t trendele t  következtében rendeztük képvi— 
seletileg alakult közgyűlésünket, midőn a ’csend és béke fön- 
tar tásá ra  kirendelt ’s önkéntesen alakultöt városink szép szá
mú nemzetőrei hivatásuk teljesítése mellett, a ’ nép szabadsá
gát a’ nemzet függetlenségét biztositó 3 1. t.cz. fölolvastatott; 
Szintay János követünk szellemdus beszéde, mellyben re n d 
szeresen utóbbi törvényhozásunk hisztériája adatott elő,tisz
ta lelkességet fejtett k i ’s eszközle megnyugvást és békét.  A’ 
történtek után, a ’ képviseleti központi állandó választvány a ’ 
törvény nyomán megválasztatott; a ’ megye 4 követü á llásá
hoz mérve 4 választó kerületre osztatott, továbbá a’ hozott 
ú rb é r i  törv. üdvös és békés használásvégettküldöttségi m a
gyarázásokra bízatott, mellyeknek főelvül tűzetett ki; hogy a ’ 
rendet józan fölvilágositás nyomán eszközöljék, ez m egzavar
tatván, a ’ bírói törvényes itélhetés köre fönmaradjon. A’ b i r 
tokos,leendő nemzetőrök öszszeirására neveztetett küldöttsé
geknek Román Ferencz előadására meghagyatolt,  hogy a ’ 
nemzet beléletét ’s külviszonyátszem előtt tartva, o ly a n o k 
nak fegyvert ne adjanak,kik az orosz p ro p ag an d a  irányzatáért 
legkisebb ballépést tehetnének, de azért öszszeirandók. Me
gyénk egy harmadrész orosz ajkú lakosa fegyvert nem kapand. 
A ’ becsületes és vagyonos zsidókat beirjuk.A’pénzügyminisz- 
ter rendeletét kevés ezüst ’s arany érczeinkre nézve lelkese
déssel fogadtuk. Megyénk helyzete a ’ közlekedési miniszteriül 
a ’ gallicziai magas vámcsökkentésre szinte üdvös rendelést 
óhajtana. Olaszhonban levő honfiainkat visszaohajljuk. Nem
zetőrségünk oktatása gyakorlott vitézt kíván, különben czélt 
nem érünk. Életünk m ég eddig csendes ’stb.

E s z t e r g á m  május 17. A’ város és megyei tisztvi
selők é b e rs é g é n e k , ’s az egyházi rend békére intő szavainak 
köszönet, hogy városunk és illetőleg vármegyénk békében 
vagyon. B aj n a helységben némelly nemes és nemtelen 
számszerűit 5 egyed , a ’ nagysápi bírót és 4 nemzetőrt,  kik 
egy rakonozátlan bajnai embert falujokba megbüntetésül ki
sértek, megtámadtak, itt többeket föllázitván, a ’ nevezett bírót 
leteperlék, eldöngették, 3 0  pftjától megfoszto t ták ,’s ezután 
a’ bajnai bírót is erőszakkal b író ság á ró l  letették, a ’ megyei 
hatóság által elfogatván, rögtöni törvényszéken példásan i  
évnegyedre vasba, munkába; vagy 1 évre és 5 0  bo tra  Ítéltet
tek. Ezen szigorú eljárás h i r é r e a ’ zavargók szájokat tátják,
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és húnyászkodnak. Andrássy Mihály első alispán ur, ki pon
tosságáról isméretes,jelenleg is rézsen áll.— Körül tekintvén 
a ’ környéken, tegnap szomszéd komárommegyei U d v a r  d 
helységben épületes ünnep tudomására jutottunk. Ugyanis: 
itt 15kén az d rse reg  öszszeiratván, a ’szabadságés jo g eg y en 
lőség m egvédésére  a ’ közemberek szívesen ajánlkoztak, ’s 
vagy 2 6 0 a n  kerültek a ’ lajstromba; 16kán pedig a ’ község 
hálaünnepet és áldomást ült az uj törvények áldásiért , haj
nalban mozsarak durrogtak, ’s az ő rse reg  zene mellett körül
jár t ,  9  ó rá ra  hilkülönbség nélkül a ’ kath. szentegyházba se 
reg ien  a ’ nép, ’s helybeli plébános Majthényi Adolf a ’ lelkes 
férfiú szót emelt a ’ néphez, és a ’ szeretet vallásához méltón, a’ 
törvényes szabadság és jogegyenlőséget, a ’ haza és király i -  
ránti viszonyokat népszerüleg fejtegetvén, törvényes ta r to 
zásuk és békére  lelkesedés lángnyelvén inté híveit,egyszers
mind buzdítván őket, hogy midőn áldoraásoznak, örvendje
nek csak az urban, ’s miszerint az öröm közös legyen, ü gye-  
kezzenek a ’ napot azzal is emelni, hogy ma kiki tehetsége sze
rint az ügyefogyottal jól tenni szíveskedjék, mivégből, úgy
mond a’ derék hitszónok, hogy nektek kedves híveim példát 
egyszerű módot nyújtsak, mint kell egy keresztyénnek a ’ ke
sergőket is örömeinkben részesíteni, Isten panaszul ne vegye, 
a ’ falu koldusait ezennel mai napra  asztalomhoz szeretettel 
meghívom, ’s két nyomorult árvát teljes öltözettel e l lá to k , 
örvendjenek ők is velünk örvendezőkkel.— Ezen talpra esett 
és kenetes szózat megtelte hatását, a ’ nép sóhajai fölhangoz
tak a’ szentmise alatt, ’s midőn egy részt vigadnak, másrészt 
a’ törvényes kerékvágásban m a ra d v á n ,a ’ járásbeli tisztvise
lőkből a’ legpéldásabbaknak is neveztetnek,pedig a’ helység 
nagy és vagyonos!— Istenitisztelet után az ő rse reg  a’ p lébá
nia előtt fölállolt, ’s a’ üatalság egy czélszerü népdalt zenge , 
mellyben független kormányunk tagjait is élénken éltették, 
de jó lelkipásztorukat is, a ’ nép ismeri jólévőit. Ezután Jan -  
kovics Lajos urat, ki kiskorától a ’ nép embere volt, kapitá
nyuknak válasziák. A’ föllobogózott helység közepén esti h a 
rangszóig vig tánczba vegyüllek, jelen volt ez alkalommal 
Madarasy Móricz járásbeli főbíró is, derék tisztviselő, igazság 
és rendszerető,ki a ’ nép bizalmát bír ja , ’s tapintatos bánás
módja miatt is szép eszköze a ’ Komáromban fenlevő csend
nek.— Lám, nemcsak városok,hanem falvak is lelkesen és pé l
dásan tudnak örülni és ünnepelni; ’s ha van néhány rendke
verő halálmadár az egyháziak közt, sokkal több azok száma, 
sőt mondhatni némi kivétellel a ’ törvényes rendet,békét,test
vériséget közösen tisztelik és hirdetik, m in ta ’ fentebbi díszes 
példa is mutat. Napfényre a ’ zavargókkal! de tisztelet az é r 
demnek. r .— 1.

H o n i b ó l  pünkösthó 16kán. A’ tegnap öszszegyült 
választványi gyűlés személyeskedésekkel volt teljes. A’ rég i 
pártok uj tábort képezlek egymás ellenében. A’ megütközés 
köve G ó c z y  Péternek főispánunkká kinevezlelésél tudató 
miniszteri rendelet felolvastatásaután Ivánka azon indítványa 
volt, miszerint a ’ tiszteltférüu i r á n t a ’ megye nevében levél 
által bizalom fejeztetvén ki, ugyan e’ levélben uj főispánunk 
körünkbeni minélelőbbi m egjelenésre kéressék meg. O k o -  
1 i c s á n  y i Antal minden illy szertartásos eljárást— raelly- 
nek ideje úgyis lejárt— mellőztetni kívánt. P o n g r  á c  z L a 
jos egyszerű meghívó-levelet inditványzolt minden bizalom 
szavazás nélkül. S z i l a  s s y Gábor azon közvetítő javaslattal 
lépettfel: miszerint levél helyett főispán ur kineveztetése fö
lölti érzelmink jegyzőkönyvben emliltessenek meg; melly a -  
zonban kielégítő pártoltatást szinte nem talált. Végre szava
zat sürgetletvén elnök alispán azon kérdést tüzé ki szavazá
sul: Ivánka indítványa fogadtatik é el,vagy a ’ jegyzőkönyvi 
megemlítés ? Az eredvény az előbbinek elfogadására ütött 
ki. A’ személyeskedéseketrészletesen előterjeszteni időpazar
ló kellemetlen munkának tartanám. Elég annyi,hogy a ’ kapu- 
tosak rég i pártállásukat te ljességgel nem feledék. Más tá r 
gya ez nap a ’ gyűlésnek nem v o l t . —  Ma a ’ választvány 
beliigyei fölötti tanácskozással foglalkozott. Folytatva pedig 
törvényszékeink tartatandnak, mellyek egyik nevezetes tá r 
gya elfogotlRotarides és K ráltó t izgatók vallomásainak föl
jegyzése leend. P a j o r  István.

B a r s  v á r m e g y e ,  a ’ szabadság kivívott diadala ö -  
röm ’s tapssal tolié el megyénket,  sokaknál az eddigi te rh ek -  
tőli szabadulás élénkebb mozgalmat,nagyobb tevékenységet 
’s áldást hozó, szemlátomást gyarapuló munkásságot idézett 
e lő : ’s voltak vannak is e llenben, kik nem tudnak örvendeni, 
ha csak nem kólyagosak,természetes hogy ezek itthon elsze- 
gényülésöket siettetik.

Az előleges hirdetések által támasztott ’s táplált vára
kozásokat a’ tö rv én y ’s annak magyarázata lehangolá ott,hol 
sok az irtvány, vagy épen semmi u rbér iség .  Vannak helysé
gek , mellyekben az irtványokból való kilenczed-beszedés- 
nek erőszakkal ellenlállni készeknek nyilatkoztak.

Május lső  napjára hirdetett gyűlésünk valóságos n ép -  
gyülés volt, minden sürgötl fo rgo tt ,  az alkotvány sánczaiba 
lépett polgártársainkon észrevehető volt, hogy ők nyert sza

badságuk érzetében,a’ történtek iránt élénk figyelemmel vi
seltettek.

Itt ott a’ nyugtalanság és békétlenség külső jelei is mu
tatkoznak, hallani hogy Csejkőn és Garanszólősön a ’ volt j o b 
bágyok az erdőt maguknak szándékoznak megtartani, eltilt
ván fáizástól volt földes urokat,de vájjon kétségtelen igaz é? 
nemtudjuk.

Nemzetőrsereg mindenfelé alakul,gyakorollatik ’s gya
korlatban! előmenetelének tanúságát adja. R — 1.

T o r n a .  Meg kell vallanom, kétkedés közt fogok to l
lat, egy békés megye állapotáról ’s az izgalmas uj korban 
viseletéről tudósítani az olvasó közönséget; mert a ’ másutt 
föltűnő, többnyire aggasztó ’s már ezért is érdekes je lenetek- 
róli értesítések sokkal inkább igénybeveszik e ’ lapok hasáb
jait,hogysem egy,is tennek hála! békés megye dolgait háttérbe 
szoritaniok ne kellene; de különösen az ország  fővárosában 
széket ütött és épen alakulási mozgalomban levő kormány é -  
let nyilatkozatai is elfoglalván a ’ közűgyeimet, az érdektele
nebb megyei életnek félre kell vonulnia, nehogy mindazáltal 
a ’ közönség azt higye, miként a ’po lgári nagy szabadság czél-  
ja fe lé  intézett újabb mozgalmak Tornában viszhangra nem 
találtának ’s hogy talán a ’ nemzetátalakulási forradalm ában, 
közönyös néző szerepet akarna játszani,szükségesnek láttam, 
néhány sorral a ’ megyénkben martius közepe óta tö r tén te
ket vázolni.

Tudva van, miként, mint minden megyében, úgy itt is 
két politikai p ár t  létezett; e rő re  nézve a ’ szabadelvű haladván 
m e g a ’ rég i korm ánypárto t,  minek legfőbb bizonysága,hogy 
az utasítások legszabadabbelvübb szellembenvalának adva,ki
vevőn sajátszerü m agán  viszonyainknál fogva az adó tárgyát,  
’s ezen tu lnyom óságm ind vég ig  megm aradt,  csupán egyszer 
ingallatván m eg  a ’ válaszfölirali vitáknál, de egyedül a ’sza -  
badelvű párt hanyagsága  miatt. Illy hangulatban találta m e
gyénket a ’ nyugati Európaszerte  általányossá vált mozgalom, 
’s ámbár ismét sajátszerü körülményeink miatt, miszerint n é 
pes várost nélkülözvén, ’s közponlosulási helyünk és alkal
munk is hijányozván, az általányos le lkesedés kitörő dem on- 
stralióji elmaradtak; ne gondolja senki, mintha ezen rohanó 
átalakulási mozgalmak ránk villanyos hatással nem birtanak 
volna, mertazokban régen  táplált, de illy hamar teljesülni nem 
reménylett vágyainkat látók m e g é r v e ; ’s ha szinte a ’ legelső 
hírek által meglepetve v a lá n k , ’s kétkedésünkben nem tudva 
hir telen irányt találni eszméinknek, mint a ’vadon Ga a ’menny- 
dorgés , úgy mi is e ’ nagyszerű változatokban nyilatkozó is
teni erő előtt megdöbbenve áliánk mintegy lesújt: mindazál
tal az örök igazság soha végkép el nem nyomható, ’s v ég té 
re mindig győzelmes erejében bízva, a ’kétkedés bizonytalan
ságából kibontakozva nyilván üdvözlők a ’ nemzeti szabadság 
ha jna lsugara it’s h irde tőkannak  világrenditő ig é i t .—

Midőn pedig  mart.  2 0 án  a ’helytartótanács azon h íradá
sa, melly a ’ pesti föllépés következtében életbeléptetett saj
tószabadságot hirdető,’s ennek következtében első alispánunk 
által pártszinézet nélküli tanácskozásra  hivatánk meg; sőt mi
dőn egy hót múlva m á r a ’ független felelős minisztérium a -  
lakulása iránt ugyanazon kormányszéktől szinte tudósítás é r 
kezett, minden jobb keblet dagasztó öröm érzelmeket a ’ lélek 
tüköré, a ’ szemek szokatlan csillogásában is észre nem venni 
nem lehetett . Minthogy azonban illy szokatlan fo rrongás  ha
tását a ’ népre ,  kivált a ’ nálunk számosabban lakó köznemes
ségre  előre ellátni nem lehetett, a ’ tanácskozvány eredvénye 
az lön, hogy a ’ teendőkben előre  megállapodván, a ’ tavaszhó 
3 r a  kitűzött közgyűlésben az uj események fölöltminél keve
sebb vitatkozás legyen; hanem ezek eredete  és czélja a ’ jelen 
leendőknek népszerüleg magyarázlassék meg. Eljővén tehát 
a ’ kitűzött közgyűlés, a r r a  mind a ’ nemesség, mind a ’nem ne
mesek közül, bár  hiva nőm valának, számosán je lentek meg; 
de a ’ miniszterelnök által előleg megküldött tudva levő 2 t . -  
javaslatot legnagyobb mérséklettel kihallgatták; mellyeknek 
helységenkénti m egm agyarázására  négy rendbeli bizotlvány 
küldetett ki, a ’ közcsend és rend fölött őrködendő választvány 
is kineveztetett; ennek azonban egész létezése alatt nem a -  
kadt foglalkozása, kivevén egy csekély esetet,  melly szerint a ’ 
törvénymagyarázó válaszlványok egyike elnökétől az előfo
gat megtagadlatolt ,  de ez is úgy világosult ki, hogy az nem az 
illető biró ellenszegülése, hanem a ’ kirendelt előfogatnak a ’ 
miatti vonakodásából történt, mivel úgymond,a’sor  nem őrajta 
volt. Egyébiránt az említett választványoka’ kedélyeket az e -  
gész megyében megnyugtatóknak jelenték; a ’ jo bbágyság  is 
Gsekély kivétellel, szolgálati tartozását vonakodás nélkül tel— 
jesité, úgy, hogy e ’ miatt Tornában vetetlen föld nem i -  
gen maradt.

Nem hallgathatom el, miként az eddig egymással e lég 
élesen szemközt álló pártuak, átlátván az egyesülés szükségét,  
kölcsönösen k ibékültek ,’s mondhatni,  legalább nyíltan tö b 
bé két p ár t  nem, hanem egy, és az is t i s z t á n  k o r m á n y 
p á r t  l é t e z i k ;  egyes idegenkedések, vagy a ’ tegnap már 
személyes bán ta lom ra is  fajult gyűlölködés, mellyről a’ kifej- 

j lődés után bővebben,— egy két személy közti dolog lévén,és

sem egyik, sem másik volt p á r tn a k , mint ollyant fölróni 
nem lehet.

Jött azonban mégis az alkalom, mellyben a’volt pár tok 
ra  még rá  lehetett ismerni, t.i .a’tavaszhó 15ki kisgyülés,melly 
a ’ megyének választó kerületekre osztása ’s azok főhelyeinek 
kitűzése végett tartatott , de m ég iukábba’ törvény kihirdetése 
volt kitűzve, tavaszhó 2 9 ke ,  melly napon tartatott közgyűlés
re  m ár a ’ nem nemes községek képviselőji is megvalának hiva, 
akkor ugyanis az előbbi kisgyülés jegyzőkönyve hitelesít tet
vén, az ebben megállapítva volt felső kerületi főhely Görgő 
helyébe Torna város tétetni indítványoztatott; melly fölötti 
vitatás közben e ’ két kerület népszám szerinti kiegyenlítése is 
előhozatván,— ámbár elvileg ebben minden megegyezett,  de 
az alkalmazásban eltérvén a ’ nézetek, egyik rész egy,másik- 
más rendbeli helységeket kívánt az alsó kerülethez a ’ felsőből 
aduim; melly kérdés hosszas eróködés után szavazatra b o 
csa'.: alván, mellyben a’ nem nemes képviselők is ,mondhatni,  
értei ré s  részt vőnek,— az eredvény az lett, hogy a ’ szabad
elvű | árt  151 szóval 3 5  ellenében győztes lón; mi által a’ 
főhely iránti kérdés is eldöntüttnek ismértetelt.

Volt még a ’ fölött is vita, holtartassék  ő felségének szü
letésnapi hálaünnepélye, mellyet a ’ békés átalakulás alapja 
lerakásábani m egegyezéséért ,  hatóságilag  tartatni rendelőnk, 
— minthogy T ornavárosban  ref. templom nincsen, v égre  is 
abban lelt a ’ megállapodás, hogy Görgő helységbe tétessék 
át, hol mindkét felekezet bir  templomot, ’s igy az tavaszhó 
3 0 á n  mind két templom tornyának nemzeti lobogókkal ék e -  
sitése melleit legszebb renddel mégis tartatott .— A’ m egye
házra a ’ nemzeti lobogó :avaszhó 2 9 é n  tűzetett ki, nemzeti 
rózsákat pedig  mart. 20 tú l  kezdve viselünk.— Mi tehát zavar
talan csendben volnánk, ha a ’ hírlapok ’s magánhirekből hal
lott, naponként újabb ’s kivált a ’ horvátországi események 
nem zavarnák örüminket, bízunk azonban a ’ horvátok e szé-  
lyességében, hogy midőn a ’nélkülök kivivolt szabadságot ve
lők, nemzetiségük áldozatul kívánása nélkül megosztani kí
vánjuk; haszinte az illyr p ár t  dühös roham a té t lenségbe ejté 
is őket, bizonytalan jö v ő é r ta ’ bizonyos jelent koczkára nem 
teendik ’s a ’ rajok bizonyos veszélythozó elválás eszméjét 
visszautasitandják.

T eg n ap  ültöszszeaz  országgyűlési képviselők válasz
tása vezérlésére  megbízott középponti választvány is, ’s kikül- 
dé az öszszeiró 3 — 3 tagból álló kisebb bizottványt,az ösz-  
szeirás kezdetét f. h. 2 9 r e  tűzvén ki, ’s a ’ kezdő helyeket is 
megállapítván.

A’ képviselő, vagy kormányzó választvány is k inevez- 
tetett múlt apr.  2 9 é n ,  állván 1 0 2 ta g b u l ,  közöttük 4 2  köz
ségi képviselő; melly első ülését jövő hétfőn tartandja. r .  1.

E g y  ú j v i d é k i  m a g á n l e v é l b ő l  máj. I 4 r ő l :  Az 
illyreknek, miként a’ hírlapokból tudva van, egyházi és nem 
zeti ügyeikben Karloviczra máj. I 5 k é r e  congressusa  van ki
hirdetve, de már máj. I 3 k á n  az ország minden vidékéről és 
Szerbiából is számos küldöttség érkezeit Karloviczra, az e -  
lőmunkálatok elkezdése végett .  Az országos biztos, Cserno- 
vics, néhány nap óta itt van. Midőn ez valamennyi illyr követ
ség  törvényellenes kivánatait visszautasilá, emezek közöl több 
százan Karloviczban gyűltek öszsze e ’ biztos n é lk ü l , ki oda 
menni nem akar t ,’s a ’ törvényesen m egengede t t  egyházi ta 
nácskozásokról tilos polilikázásokra mentek át nyilványitván, 
hogy az országos biztos elárulója nemzetének, ’s m e g é g e t
ték utasítását,  proclamatióját és a ’ rögtönitélő b íróság  kihir
detését, mellyet itt ellörleszteltnek akarnak. A’ m agyar  k o r
mányt vonakodtak elismerni, ’s vajdát választottak bizonyos 
Schuplikatz tábornok személyében, ki most az olasz h adse
reg n é l  v a n ’s kit onnan el akarnak hini, a ’ karloviczi érseket 
ped ig  patr iarchának  nevezték ki. U.

Magánlevelek szerint a ’ tőlünk gőzhajónEszékre szállí
tott olasz h ad se reg  az eszékiek által m eggáto lta to t t  a ’ kiszál
lásban; ’s e ’ szerint a ’ talpalattnyi té r t  is , mellyen elleneiket 
szemlélhessék, ’s m agát a ’ táb o r  tájékozhassa, fegyverrel kell 
megszerezniük.

A’ karloviczi ősz érsek ped ig  a ’ háza előtt öszszegyült 
tömeghez tartott beszédet ráczu l ,  egyik kezében főpásztori 
bot, másikban illyr kokárda ütyegvén, ’s Ígére te t  tő n ,  hogy 
az illyr szabadság kivívásában—  ha kell—  ő leend a ’ tö m eg 
nek a ’ csata te ré re  vezetője.

Az illyr mozgalmak nemzelellenies működései á tcsap
tak m ár Zalamegye muraközi já rá sáb a  is, hol többnyire  hor-  
vát nyelvű lakosok vágynak. A’ zágráb i püspökm egyéhez 
tartozó lelkészek voltak a ’ főfő izgatók. A’ bán nem akar 
többet, mint e ’ 1 7 Q m é r t f ö ld  kiterjedésű tér t H orvá to rszág
hoz kapcsolni,  minthogy ez hajdan szinte Szláviához la r to -  
zott(?)Hasonló intézkedéssel készült Somogy szigetvári része 
iránt is föllépni, de a ’ derék somogyi nemzetőrök viszsza- 
riaszták a ’ hering  alakú illyreket. Általában a ’ nemzetőrségi 
ügy legjobb lábon áll a ’ somogyi nép közt, melly a ’ m unká
sok újságát szorgalmasan olvassa,’s javaslatait  azonnal é let
be lép te t i .—
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Bécsből érkezett hírek szerint felséges fejedelmünk még

ez ideig oda nem érkezett viszsza. Egyébiránt példás és szi
gorú rend a ’ birodalmi fővárosban, a’ nemzetőrség és pol
gárság  csüggedetlenül teljesitik a’ rendre felügyelő köteles
ségeket.—  Állítólag hadminiszterünk M é s z á r o s  Lázár is 
oda megérkezett m ár ,  ’s e’ napokban szerencsénk leend hoz
zá; mi sokkal örvendeztetőbb lenne, ha egyszersmind m ag á 
val vezetné ama 8 0 0 0  magyar fegyveres katonáinkat is, kik 
jelenlegBécs falai közt tartózkodni kénytelenek. A had
miniszter tegnap este —  a ’ falragaszok szerint volt ó v á 
rosunkba megérkezendő.

k ü l f ö l d .
SPANYOLORSZÁG. Május 5kig terjedő madridi lapok 

a’ spanyol állapotot a’ rég i  státusquoban lenni erősítik. A’
,Heraldo4 szerint a ’ porosz király Izabella spanyol királynőt 
mint illyent elismérte, ’s e’ tekintetből nem sokára Madridba 
követ által is képviseltetendimagát. Remény van, hogy ezen 
elismerés Ausztria részéről is nemsokára meg fog történni. 
__ Montpensier herczeg  és nejének Andalúziában történt uta
zása közben minden városokban, hol keresztül mennek, a’nép 
által enthusiasmussal fogadtatnak. Ezen enthusiasmus azon
ban az ,Espectador‘ szerint csupán a’ hivatalnokoknak tu
lajdonítandó, kikre ráparancsoltatott ő kir. fenségeiket úgy , 

fogadni. —
Több lapban említés van téve az iránt, hogy némelly 

miniszterek készülnek lemondási leveleiket benyújtani; m á
sok szerint pedig az öszszes minisztérium— Narvaeztkivéve 
— lelép a ’ kormányról.— A’ ,Gacetá‘ban máj. lső jéről egy 
rendelet olvasható, melly szerint 1 0 0  millió reál értéknyi 
kincstári papir fog kibocsájtatni, melly 6%  fog jövedelmezni,
’s ezen papírokat minden hatóság készpénz helyett leend kö
teles elfogadni.— Az,Espana‘ szerint Cataloniában a ’ m onte-  
molinisták mindinkább gyarapodnak számban és erőben, kik 
munitiót, fegyvert és pénzt rendesen Francziaországból kap
nak. A’ tábor vezére El Estudiande L egrono  és Burgos ta r 
tományokban már láttatá is magát.

FRANCZIAORSZÁG A május 1 Okéi nemzeti ülésben 
Woloswki parlamenti tag a ’ lengyelt ügye hozta szőnyegre. 
Felolvasá t. i. a’ p o sen i ,  k rakói ,  ’s gallicziai lengyel b i
zottságnak a’ franczia nemzethez intézett felhívását, melly- 
ben e’ hős nép amaz elnyomott ország hajdani függet len
ségének visszaállítására kéretik fel. E ’ fölhívást lengyel kül
döttség hozta Parisba, melly azt e’ szónoknak adta  át, hogy 
a ’ háznak benyújtsa, ’s pártfogásába ajánlja, egyszersmind 
k ívánta : hogy a ’ franczia nemzet tenne lépéseket N ém et
o rszágban ,  miként azon iszonyú félreértés a ’ lengyel és 
németek között,  melly jelenleg kegyellenségig  aljasul, 
szűnnék m e g , minthogy e’ kölcsönös üldözés által ama 
herczegség nem sokára r ideg  pusztává fog alakíttatni. Ha
tározna tehát a’ nemzeti gyűlés egy n a p o t , mellyen e ’ t á r g y -  I 
ban a’ kormányhoz in terpellá ló  állapíttatnék meg. Ugyane

zen kivánatát jelenti be d’ Aragon is Olaszországot illető
leg, Montalembert polgár pedig a’ lengyel ügyet pártoló ze -  
lusában annyira ragadtatott, hogy azt azonnal ohajtá t á r 
gyaltatni, ha t. i. lehetséges leende. Mind e’ két tárgybeli 
in te rpe l lá ló  Lamartine javaslatára május I6 k á rah a la sz ta -  
tott e l .—  A’ lengyel ügyben Czartoryszki Adám herczeg 
már azelőtt néhány nappal emlékirattal fordult a’ respublicá -  
hoz, mellyben Lengyelország visszaállításának ügyét annak 
I 7 7 2 k i  határaival a ján l ja ;  a’ lengyel emigránsok bizott
ságától pedig következő okiratot szolgáltatott át : „hiteles 
forrásból tudjuk, miként az ausztriai császár a’ muszka czá r-  
ral szövetségre lépett lengyel tartományaiknak kölcsönös 
segély általi megtarthatására .  Ezen szövetséghez a ’ berlini 
hatalmasság ideiglen nem csatlakozik, ’s határozozott nyi
latkozatát föltételezé Németország érzelmeitől, ’s a’ fran
czia nép viseletétől.“

A’ május 11 kei ülésben a’ bizottságok alakításának 
kérdése foglalkodtatá a’ házat, t. i. minő b izottságok,’s hány 
taggal lennének nevezendők. A’ tárgysorozat készítésé
vel foglalkozó bizottság k inevez te te t t , tagjai többnyire az 
ezelőtti követkamra egyedeiből állíttattak ki. A’ kormány ki-  
osztá már a ’ tárczákat is következőkép : B a s t i d e külügy; 
R e  c u r  t belügy; D u c l  e r  c pénzügy i,C a  z y tengerésze
t i ,  C a r n o t  közoktatási, T r  e l  a t  közmunkái; F l o c o n  
földészeti; Bethmont cultus-m inisterek; C h a r r a s a l  s lá -  
tusitkár ideiglenes hadminiszter ; Jules Favre alstálustilkár 
a’ külügyeknél.

Egy  párizsi levelező az itt elsorolt miniszteri személy
zetre characteristicát is irt, e’ szerint Bastide, hajdan gazdag 
fakereskedő, a ’ júliusi forradalom előtt eladá kereskedését, 
’s a ’m ár akkor megállapított Nationalhoz állott,mellyet nem
csak erszényével,  de tollával is hathatósan gyámolított . Ké
sőbb közte ’s a ’ szerkesztőség közt a’ vallási kérdések fölött 
véleményi elágzások jővén közbe, e’ miatt a’ Nationaltól el
állón, ’s egész erejével a ’ Réformhoz csatlakozott, de melly- 
nek socialisticus nézeteivel szinte nem egyezhetvén— alapitá 
az isméretes nemzeti Revue-t ,  mellyben minden kincsét poli
tikai bölcseségének akadályozatlanul kifejté. A’ lengyel ügy
nek benső barátja , ’s e ’ miatt éjszaki szomszédink a ’ legjobb 
reményben lehetnek. Közösen tiszteltetik ’s hivatva lenni mon
datik am a tá rczá ra ,  mellynek vezetésével megbizatott.  J u l e s  
F a  vr  e ugyanazon lárczánál alstátustitkár,előbb a’ belminisz- 
teriumnál volt, ide most Bastide ellenőréül állított a ’ Reform 
által, ám bár a ’ belügynél meglehetősen tám ogathalá  Recurt 
urat ,  kit a’ természet nem igen ajándékozott meg szónoki te 
hetséggel. —  R e c u r t  ügyes orvos, a’ jelöltek tisztájának 
készítésével ismerteié m eg  magát,  ’s érdem e az , hogy a ’ 
lisztából senkit se hagyottki,ki valaha vagy most közrem unká- 

lója volt a ’ Nationalnak.
F l o c o n  egykoriszerkesztője a ’ Reformnak, m aga se 

tu d ja , miként lett földészeti miniszterré; mint nálunk K l a u -  
z á  1; B e t  h m o n t  az egyetlen ember,  ki a ’ volt miniszteri-

riumnál szakmájára született,  ’s meglehet épen ezé r tm o z-  
dittatott el a ttó l, ’s tétetett cultus miniszterré. D e c 1 e r  c bir  
elméletiünanczismeretekkeljő ir taa’Nationalfinanczügyiczik- 
keit, egyébiránt bará tságban áll Fould Achilles-sel, ki mint 
ügyes financier őt gyámolitja. T r  e 1 a t középitészeti minis
te r  politikailag álla’Réform, és National közt, azaz negative 
mindkettő irányában; az utóbbit nem szereti mert n em eléggé  
revolutionárius , az elsőbbet kerüli socialisticus nézeteimiatt. 
C a r r a s fiatal ember, a’ Nationalhoz tartozik; A rago alatt 
ő vezeté a ’ h a d ü g y e t ; most önállólag kezeli azt, egyébiránt 
tárczája Cavaignacnak van fentartva. Reynaud P ierre  L e ro -  
cux iskolájához esküdött: az aprili  perben lett nevezetes, hol 
több vádlottat ügyesen védett slb.

A’ külügyi minisztériumtól máj. 1 l é n  több megbízott 
egyed küldetett különös missióval a ’bécsi berlini, londoni,és 
madridi udvarokhoz; melly udvarok részéről a’francziaköz- 
társaság és diplomatiaihivatalos elismerése m ár nincsmessze.

OLASZORSZÁG. Piacenzában május lO kén fejeztetett 
be a ’ szavazási reg is ter ;  a’ szavazatok legkisebb része a ’ ta r 
tománynak Lombardiáhozi kapcsolását akarja; mintegy 3 0 0  
voks, a ’ tartományt a’ pápa  hatalma alá kívánná adni,’s mint-r 
egy 3 7  ezer szó Károly Albertet ismeri Piacenza urának, és 
ezen határzaltal I2 tag b ó l  álló küldöttség azonnal el is indult 
a ’ sardiniai király táborába. —  Május 12kén pedig  a ’ lom
bardiai ideiglenes kormány bocsátott ki egy felhívást, 
mellyben szükségesnek mondja, hogy Lombardia  P iem ont-  
tal egyesíttessék. —  Parancsára  Lombardiának minden 
nevezetesebb helyein szavazat szedő bizottságok állitvák fel, 
mellyek a ’ voksokat fogják beszedni: akarja é a ’ nép e ’ csat
lakozást, vagy nem? Mindentagja a’ tartománynak, ha 2 0  é -  
ves kort m egha lad t,  szavazó, a ’ szavazás máj. 2 9 é n  befog 
záratni. Károly Albert pártja nagyon dolgozik,hogy az ered- 
vény i g e n r e  dűljön, de hatalmas az ellenpárt is , melly a’ 
háború bevárása  melleit izgat; ’sh ihetően  győzni fog.

Károly Albert pártja Rómában is egyike a’ nyugtalan
ságok intézőjének. Nem akarják ezek a ’ csata kimenetét be
várni, minthogy az ügyetlen vezér m ég  olly roppant e rő 
vel sem b i r  semmi n e v e z e t e s t ,  v a g y  e l d ö n t ő t  
n y e rn i ; sőt mit a ’ nép első hevében megszerzelt,  ő azt is 
lassúságával elvesztve’ miatt népszerüségétmindinkább vesz
ti, ’s mivel Ausztria is gyengébb, semhogy a ’ legkedvezőbb 
szerencse melleit is soká  bírná a ’ tüzet, —  nem szeretnék, ha 
a ’dolog befejeztével az elnépszerütlenedett király fölöslege- 
siltessék. —  Nápolyban folyvásttart a ’ katonaság szállítása 
Lombardiába. [Az angol hatalmasság e’ szállítás ellen ünne
pélyesen tiltakozott.

Nugent tábora  Trevisót elfoglalá, m eggyőzvénegy üt
közetben az előtte álló sokkal gyöngébb önkénteseket.  Vi- 
cenzát megszállta, -— ’s most hadi működésinek főczélja V e- 
Iencze.—

ölik szám. É R T E S Í T Ő . 1848.
Ilirdetvény.

A’ pénzügyi minisztérium rendeléséből köz
hírré tétetik, hogy néhai b.BarkóczyLászló ur szé- 
kesfejérvári püspök tömegéhez tartozó éksze

rek arany ’s ezüstnemüek f. e. pesti medárdi or
szágos vásár alkalmával junius 5én (ötödikén) 
a’ pesti kir. 30ad hivatal épületében árverés ut
ján eladatandnak. 1 — 3

Ilirdetvény.
A’ nagy méltóságú magyar kir. kincstár 

részéről ezennel közhírré tétetik: hogy a’ hradeki 
kamarai uradalomban eddig házilag kezeltetett 
korcsmáltatási javadalmak, nevezetesen a’Hlbo- 
ki vagy isPodjaczkovi,a’ hradeki raktárban léte
ző Mravniki,a’ hradeki piaczon levő, végre a’ Ki- 
rály-Lehottai és a’ feketevági korcsmák húsvá
gási joggal együtt folyó észt. junius 19kén ( t i -  
zenkilenczedikén) a’hradeki főtiszti irodában jö 
vő november lső  napjától számítandó öt észt. ’s 
igy 1853. eszt.october utolsó napjáig bezárólag, 
nemkülönben a ’ Lykavai kamarai uradalomban 
a’Lubrecbnai és Oszadni korcsmák husvágással 
együtt folyó észt junius 26án (huszanhalodikán)

hasonlag folyó észt. november lső  napjától szá
mítandó négy észt. ’s e’ szerint 1852. észt. Octo
ber u tólsónapjáiga’rosenbergitiszttartói lakban 
tartandó árverés utján a ’ legtöbbet Ígérőknek 
haszonbérbe fognak adatni.

A’ bérleni kívánók e’ fennevezett helyen és 
napon a’ szükséges bánatpénzzel ellátva megje
lenni hivatalosak. Az árverési föltételek a’hrade- 
ki uradalmi igazgatósági irodában megtekinthe
tők. A’ zsidók ezen javadalmak haszonbérletéhez 
csupán azon változhatatlan föllétei mellett bo
csáttatnak: hogy ha magokat az illető haszonbér 
kezelésére nézve keresztyén fogadós, csapiáros, 
mészáros,és szolgai személyzet tartására szoro
sanlekötelezik. Kelt Budán. 1 —3

, t  A’ s o r o k s á r i  t ű z  melly olly számos lakházat és istállót emésztett el, ismétuj tanú
ság arra, hogy a’házfödelet éghetlenül készítsük,ha tűzvésztől biztosak lenni kívánunk; ’s mivel a’ 
leégett házakat úgyis újra Kell épitni, most ideje, hogy a’ tűzvészt elhárító épitésmód gyakorlat
ba hozassák! Aláírási iveim részvényes társaság-alakulásra köröztetvék, a ’ gyűjtő urak az embe
riség nevében kéretnek e’ közhasznú vállalatot mentül több részvényes megszerzésével sikeresit- 
ni, hogy a’ fődény- gyors ütő mű minélelőbb munkába vétessék ’s elkészíttessék, úgy aratás után 
múlván a’mezei munka, a’ födényütésSoroksáron megkezdetvén, még az idén számos házat lehet
ne befödni üreges fődényeimmel.

Több részről tudósittatyán, hogy a’mattius löki politikai változások megzavarták az aláírást 
azért az a'áirások folytatását egész augustus hó közepéig kértem kiterjesztetni, a’ Medárdi most 
bekövetkező pesti vásárra pedig csupán az addig aláirt részvények számáróli becses tudósításukat 
adandó vásári alkalommal várom.Pesten Zöldíáutcza 275sz. a. t. Ruttkay József m. ügy.akár a’ Vá- 
eziutezán „levélhez/czimzett Sárkány ur kereskedésében, akár alulirtnál Budán felhév-vizutcza 
121. sz. a. átadandó levélben méltóztassanakbeküldeni, hogy hacsak  200 részvény lenne is addig 
aláírva a’ széles magyar hazában, úgy az alapitó társaság azon vásárkor alakulván,a’födény-gyors 
ütő mű megrendeltethetnék.

Soroksár okulva a jelen szerencsétlenségen, cserépre való jó agyaga lévén ha tá ráb an , 
helyet ad bizonnyal illy födényütésre, sőt reméllhetni, hogy száritó-szinek,állások és egy cserépé
gető kemencze előállítására is a ’ le nem égettek segítséggel leendnek, csak hogy ez üdvös és biz
tos épitésmód őnálok valósittassék. —

A’ kiadó tulajd. april Z8kai betegeskedése óla szerkeszti K i r á l y i  B á l .

Tisztelettel kérem minden ivtarto biró és jegyző urakat méltóztassák szorgalmazni az aláírás 
a’ közjó előmozdítására. Budán május hó lökén 1848. Y a s s I m r e .

Ilirdetvény.
Több felől nyilvánult aggodalmak m eg

szüntetéséül mindenkinek tudtára adatik, hogy 
Pest városban a’csend és rend folyvást olly álla
potban van, miszerint a ’ közeledőMedárd napi

országos vásárra a ’ vidéki kereskedők és vásá
rosok egész bátorsággal jöhetnek. Kelt sz. ki'-. 
Pest város 184Sik évi május I9én tartott tanács 
üléséből. R o t t e n b i l l e r  Leopold s k. h. 
polgármester. K a c s k o v i c s  Lajos s. k. fő
jegyző. 1 -  3

Hirdetés. 40 pírt jutalommal.
A’múlt pénteken Pestről Péczelig gr. C r o u y  elvesztette a ’ kocsijából bőrtáskába zárt 

p u s k á j á t ;  mellyért, ha az ta’ megialáló akár Péczelbe gr. Crouyhoz, akár PestreKronperger 
Antal nyelvtanárhoz (úri utczai Horváth házba) elhozza, 40 pftjutalmat kap. Kelt Pest- n május 
lökén, 1848. ___________________  3 - 3

1848dik évi május 1 jelöl kezdve.
P e s t r ő l  B é c s i g  naponkint reg g e l i  6 ó ra k o r ,  kapcsola tban Győrrel.

„  0  r s o v á r a minden vasárnap reggeli 5 ó r a k o r , Galacz és Konslantíná-
„  . „  polylyali kapcsolatban az oláh részen, és május 7 és 2 ld ik én
„  „  Odessával.
,, „  minden csütörtökön reggeli 5 órakor (minden 14 napokban
,, ,, egyesül G.ilacz és Konslantinápolylyal a ’ török részen .)

B C jT  E ’ gőzősök megérkeznek Orsováról minden vasárnap reggeli 4 órakor ,  és 
minden csütörtökön délutáni órákban.

„  T i  t t é l i g  minden kedden és pénteken reggel i  5 ó r a k o r ,  le és fölfelé 
»  „  Eszéken ál; a’ kedden induló gőzös Szegeddel kapcsolatban áll.

f t s r  E ’ gőzösök minden vasárnap és szerdán délutáni órákban Tittelból megérkeznek.

V on t a tó hajók ind ulásai.
P e s t r ő l  B é c s b e  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 

szombaton megérkeznek.
,, O r s o v á b a  minden kedden elindul, és minden szerdán megérkezik. 

P e s t e n ;  május Í jén  1 8 4 8 .

. Az első cs. kir. szab. D im agöshajózási társaság fuüggnöksége. 1 ö — 0

—  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel ur i-u toza , 4 5 3 .  szám.
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62ik szám

Megjelenik minden heten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a l k o d ó  pedig pénteken , m indegyik minden ízben e g y eg y  ivén. Előfizethetni helyben a’ szer
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri uteza 453dik  sz. alatti Trattner-Károlyi ház első em eleteben, egyebütt pedig .minden királyi posta-hivakalnal. Az ausztriai birodalomba v a gy  külföldi tartom ányokba kiván- 

tato példányok iránt csupán a ’ bécsi cs. fópostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle h irdetvény fö lvétetik  ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

A’ „Jelenkor44 politikai lapnak ezentnli programinja.
. . .  . na játói kezdve a ’ m ú l t n a k  nyűgét teljesen és végképen lerázza. Cziraének tökéletesen megfelelő revolutión fog á tm en n i ,  mind

B’ lap f. 1 8 4 8 .  észt július - ÍJ nézve> A, „ enge erőket elveszteni nem veszteség; a ’ határozatlan  elvű egyéniségeket nélkülözhetni nyereség,
elvekre és irányzatra ,  mind dolgoz .j i nagy r  ^  ^  születendett la| ban fejtegetjük. Itt csupán egy fő elv és egy fő irányzatra nézve nyilatkozunk e lőre  némi indokolással.

Elveinek r é s z  e i e i azQn értelemben lesz ezenlul J e le n k o r , miszerint az — valamint az idő maga egészen megtisztul a ’ feudalismus k ép te lensége i-
Kimondjuk t. i., ° ö > , f d lis emberek  minden bilincseitől. A’ Jelenkor ezen lu l,  s z e d i  e m i  alkatára nézve , teljesen a’ mi lapunk aluli-

tői szinte egészen L a k  vezetése«) 's  tartalma iránt vetünk alulírottal.

r o t lé ,  és senki mase. a ‘J küiönösen a ’ m e g y e r e n d s z e r r e  nézve honunk legnagyobb országiárának iránya a ’ mi irányunk is. Es lelkünk mélyében o ru -
Kimondju v > J  rsmind meggyőződésünk a1 megyére nézve ama legnagyobb  m agyar  országiár meggyőződésével egyen lőn ,  mindig határozott és rendü

lünk, hogy nemcsak íranyun , mindenkor Kossuth Lajosnak azon elvi m eggyőződésében , miszerint a ’ m egye ,  egy okszerűbb alakba öntve ’s tágasb  a lap ra  fektetve ,
lenen volt* f  Ug^ c s a k J h a l 0z n o s  de egyszersmind s z e r  f ö l  ö t t  s z ü k s  é g é s  statushatalmi tényező.
nemcsak s í  é p , nemtwK c ^  ^  mondjuk —  mint egy bizonyos más lapnak p rogram m ja— , hogy a’ megyét addig fogjuk tám o g a tn i ,  míg annak a ’ parlamentaris  

S ehezképes , [b vaidsá°-gal be  nem bizonyul. Mert a ’ ki hiszi, mikép ezen incompatibilitás, ezen öszszeférhetlenség valaha csakugyan mégis b e -
felelős kormánynyal oszsze é n e  & * yéről> mint statusintézvényről; addig p e d ig ,  mig egészen határozott és változhatlan meggyőződés nincs valakiben egy
bizonyulhat, az aligha ni ísz ^ d e im e z é s é t  következetesen el sem vállalhatja.— Mi kijelentjük, hogy a ’ megyét úgy , mint életünket v é rü n k e t ,  mindig egész tehe tségünk- 
dolog i r án t :  ennek n g • jőne ez b á r  azok r é s z é r ő l , kik a ’ megyerendszer legközvetlenebb és legtöbb hasznát veszik, t. í. az abba  legújabban befogadott
kel ótalmazm m gjin  a meg _ ^   ̂ emberész. Mert hogy azon milliók, kik több mint 8 századon át csaknem elfúltak olt a’ sánezokon kivüli á rk o k b an ,  m os t,  midőn s zá -  

H^kra* aM egohajto ttabb ’s legismertebb jo g k ö r , a ’’megyék móltóságos jog k ö re  megnyitta tik: most ezen kört ismét maguk előtt b e z á ra tn i , sőt önmaguk megsemmittetni e n g ed 

jék : ezt mi teljességgel nem j ^ ^ e g j e * n é l k ü l  nemcsak tátongó hézag volna országkormány és község között;  hanem megye nélkül pótolhatlan hijány lenne a ’ rendnek ép úgy,

, , ' “ . o anicus biztosítékiban; megye nélkül az álladalom okvetlenül gyengébb és kevesebb számú alapokon nyugodnék.— A’ m egyét nem is az ész, okok-
valamint a s z a b a d d ^  bd g z e r  uláni beteg  vágyakodás, az ú jnak  öntudatlan viszketege dönthetné meg. Öntudatlan, mondjuk azért, m ert ugyan van é e ’ tá g  honban e g y  
kai , de csupán egy UJ c e Ln t r  a l i s a t i o  iránt tiszta fogalom m al, ’s oily határozott helyes meggyőződéssel bírna, mint bírnak milliók a ’ m e g y e  i r á n t ?
em b e r ,  a ki amaz j ^  ^  azQn lalin mondat igazsága is e lenyésznék, miszerint ( ignoti nulla Cupido) , , a ’ m i t n e m i s m e r  , n e m  i s o h a j t j  a a z e m b e r « —

4 d válnék igazzá h o g y t  i. a ’ nem ismert dolog után még sokkal erősebben vágyódunk: ekkor aztán csak azon másik latin mondattal vigasztalhatnék m a g u n -
éP a - e L ! i \ d r v u '  l á m á v a l  L hoffv hiszen bárminő kormányrendszer mellett is r é s  h u m a n a e  s e  e x p e d i e n t ,  vagyis hogy „ a z  e s e m é n y e k  h a t a l m a  m a j d  

kát a  nem is ^  V z  “ — Ámde mi nem óhajtunk élni csupán a ’ dolgok, az események öntudatlan hatalma alatt egy perczig i s ;  mi a ’ dolgok f ö lö  t t ,  és nem a l a t t u k  ak a -
m i ! Al i i d v .nni félvén hoffv ha e-vszer a ’ s z e m é l y  a’ dolog u ra ság a  alá adta fe jé t ,  aztán majd a ’ ro p p an t  különbség is megszűnik dolog és személy között,  ’s előáll
runk állast v o ^  S z é n á b a n ,  mellynek le g b é ly eg z ő b b  jel lemvonása épen a z ,  hogy a ’ s z e m é l y e k e t  d o l g o k k i n t  b i t o r o l j a .  Pedig  ha elhagytuk öröm mel a’ 

* C , időt midőn°az egyed a ’ tá rsaság irányában csak kevés szabadsággal b ir t ,  mennyivel inkább távoztatnunk kell a ’ p a t r i a r c h á k  vas hatalmának csupán  uj név 
f  ?,; v issz a k e r ü lé sé t midőn t. i. az egyed a ’ tá rsasági hatalomsáfárok irányában m ár  megint épen csak do  1 o g g  á  törpülne !

Vigyázzunk po lgár társak! jól tanuljuk meg az t ,  a’ mit Guizot, franczia volt miniszterről följegyez a hisztéria. Ez azon leczk e , melly a ’ m agyarnak most legszük

ségesebb! —  Hiszgzükm. ezeknél fogva ing alian hit tel,  hogy e’ haza n é p e ,  melly a ’ m e g y é b e n  nyerte el leglulajdonabbképen uj szab ad ság á t ,  j o g a i t ;  melly n ép re  nézve 

kiváltképen a’ m e -  y e képezi az alkotmányos sánezok fo g a lo m k ö ré t : hiszsziik, hogy e’ nép uj társadalmi jogainak  ezen megyei tűzhelyét szintolly hő kegyelettel és ragaszkodással 
fnp ia őrzeni ó la lm azn i, mint saját háza szent tűzhelyét őrzi.

bJ Hiszszük? h0gy a ’ nép millióji nem hagyandják e l ,  sőt csak gyengülni sem engedik azon p á r t o t ,  melly a ’ m eg y én ek ,  a nép jogok ezen gyakorlati  fo cu sán ak ,
tám o g a tá sá t ,  m egvédésé t,  politikai hitvallása legfőbb ágazati közé sorozá.

& Hiszszük, hogy a ’ nép nem fogja öszszelett kézzel, akár szellemi közrehatásának, akar anyagi részvétének megvonása  áltál p a n g ásb a  joni engedni azon egyes
- l ö n  ő k e t  sem mellyek az említett pártnak , a ’ megyebarátok pártjának , legbevalloltabb közlönyei leendnek. Mi, ezen közlönyök vezető ji,  csak az uj alkotványos e lem ek-

k , ,z ° ,n i , U billióinak közrehatása és részvéte által leszünk erősek , leszünk képesek Megváltónk szavait pártunk közlönyeire is alkalmazhatni ’s e lm on d h a tn i :  , , a ’ k i  m i n k e t
nBv ’ ,l , , l i t . L P , vp t  me  a, u  Azaz, hogy a ’ ki ezen közlönyöket elvük miatt m e g tá m a d n á , m e g v e tn é ,  az egyenesen a ’ nép millióinak uj alkotványos szabadságát t á -UJGg v 6t , cl Z l l l c K G l  i l  & • 9 D J

madná us ^  ^  tám ogatása  nélkül mi lapvezetők gyenge porszemek leszünk; de a ’ mi erkölcsi segítségünk n é lk ü l , is tenünkre mondjuk! a ’ nép millióji is gyengébbek  
lesznek Mi ha gyengék maradunk elhagyotlságunkban reánk  nézve kicsiny b a j : de ha  a ’ nép gyengébb  leszen, mint lenni k e llene ,  —  ha  uj alkotványos jo g a i t  nem lesz képes 
h o lé s  kik által előmozdítani e legendőleg : már ez szerfölött nagy baj lenne mindnyájunkra. Mert ám nem elég jogokkal felruházva lenni a ’ törvénykönyv pap irosán ,  a ’ jogoknak az 
éleiben gyakorlat állal kell nyilatkozniok; ’s ha mi egymást viszonosan ezen jog o k  g y a k o r l a t a ’s értelmezése körül nem tájékozzuk ; ha n é p ,  és ( a ’ m e g y é t  védelmező) s a j t ó  
egymás keze ügyére nem dolgozunk: úgy baj lesz a ’ jogokkal megyéinkben sok , talán végtelen.

Mi nem fél arczczal, nem fél meggyőződéssel fordulunk a ’ megyékhez, mi egész ábrázalunkat a ’ megyék népe felé irányozzuk. Ha a ’ nép is ekkép , eg ész  arczczal 
f.ívdul mifelénk: úgy mindnyájan erősek és rendithetlenek leszünk.

Ismerjük mi a’ rég i  megye hibáit, h ijánya it ; nem is a ’ rég inek  fogunk tömjénezni, hanem egy egészen uj alapú és kinézésű megyének leszünk bajnokai. Azonban a* 
léginek tökéletlenségeit,  az újnak tökélyeit nem p ro g ram m b a n ,  de majd lapunk ívein fogjuk fe j tege tn i— ■: ’s akkor e ’ hon n ép e  ajándékozzon m eg  szíves figyelmével.

Ha az események fatális könyvében, daczára az öntudatos em bereszm éle tnek ,  és daczára  a ’ megfeszített e rőködósnek, csakugyan a ’ m egye bukása lenne megírva: 
ekkor mi a ’ körülmények színvonalán, azon kevesebb jo g o t  és jogbiztos itékot,  mellyek a ’ megye nélkül m ég  fen m arad n án ak , annál nagyobb buzgalom mal rag a d n é k  m e g ,  ’s 
munkálkodni fognánk a ’ szűkebb jogáldás körül izzadóbb gazdálkodással.

Vezérelveink öszvege mindenkor abban állandván , hogy lapunk soha ne többé a ’ m últnak ,  de mindig és mindenben a ’ l e g d i c s ő b b  j e l e n n e k  l e 
gyen Jelenkora.  —

Meg fog j e l e n n ie ’ lap hetenkint négy sűrű ivén. További fejlemény szerint azonban hetenkint az ivek számát majd mi is ha tra  emeljük. A’ T á r s a l k o d ó  e s e -  
ménydus átalakulási korunkban a ’ politikai hírek bővebb ’s gyorsabb közölhetése vége t t ,m os t  megszűnik. Az előfizetési á r ró l  legközelebb.

Állandó dolgozó társakul szerződni kívánó polgártársa ink  k ére tnek ,  föltételeiknek egyenes őszinteséggel és határozottan  alulírott lapvezetőveli közlésére. A’ m e
gyei és városi levelezők hasonlókép Írott nyilatkozatuknak beküldésére. Mindennemű levelek és dolgozatok eziránt egyedül alulírott felelős lapvezetőhöz utasitandók a ’ szerkesztő 
hivatalba Pestre. —  Felelős lapvezétő :

H e r e s z t u r y  J ó z s e f .
* )  Magamra nézve a’ szerkesztési átruházás oka leginkább: s z e m e i m n e k  a* Jelenkor és Társalkodóra 16*0 évig szakadatlanul szentelt munka miatt s z e r  f ö 1 ö t  t i  e l 

g y e n g ü l é s e  —  lapomra nézve pedig azon alapos készültséggel higgadtsággal páros fiatal e rő ,  mellyel K e r e s z t ü l ' y  J ó z s e f  ur nemcsak mint a’ magyarországi hitbizományok ügyé
ben b. Bercsényi János által kitűzött ’s a ’ magy. tudom, akadémia által elitéit nagy ’s nyomtatásban is kiadott jutalomkérdés első pályakoszorus megfejtője kitüntette m agá t a ’ haza 
e lo lt , hanem Jelenkorunkban megjelent számos ’s főleg az á tálunk is mindenkor hőn pártolt megye-rendszert a ’ centrálisadé ellen védő jeles czikkei ’s más fontos értekezései á l ta l , mik- 
hezképest a’ lapvezetésnek hiedelmem szerint kielégitőleg felelend meg.

Ezen uj szerkesztő-bemutatási alkalommal szivem ösztönéből is mellőzhetlen tisztem a ’ haza minden rendű i ró -é s  olvasó közönségének e’ testvérlapok iránt annyi számú 
év során tanúsított gyámkegyeit a’ leghálásb érzéssel megköszönni, ’s legőszintébb bizodalmu esedezésem: méltóztassék az egész nemzeti egyetem hathatós pártfogását e ’ lap o k  m eguj- 
donuló pályájokra is" mint főleg dicső megyerendszerünk föntartását ’s hijányai és szeplőibül kivetkeztetését buzgón eszkozlendőre kívánatos mértékben kiterjeszteni.'

Pesten, május 24kén  1 8 4 8 . I l e l m e c z y  M .  mint kiadó tulajdonos.
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FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (M iniszteri rendeletek, ’s 
fölhívások ; — népgyülés.)

K ü l f ö l d .  (Francziaország.)
Ér t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
P a r a n c s.

A  m agyar , erdély i, bánáti, ró/ tó horvátországi) nékem  
és d m a g y a r  hadminiszteriumnak alárendelt hadi-, fő- 

és határszéli korm ányokhoz.
A’ katonasághoz intézett és idemellékelt fölszólitásomat 

a’ főhadi kormány haladéktalanul és egész kiterjedésében, na
p iparancs által, parancsnoksága alatt álló seregnek és hadi 
hivataloknak szokott hivatalos utón tudtára  adandja.

I s t v á n  nádor, k. helytartó.

Katonák! Ó császári királyi felsége,legkegyelmesebb 
urunk, elhatározta magát Bécsból Insbruckba elutazni.

Bus érzelemmel tudatom ezt veletek, meg lévén győ
ződve, hogy ti hű, vitéz hadfiak! ezen búban velem és a’ ne
mes magyar nemzettel élénken osztoztok.

E ’ fontos p i l lana tban , mint szeretett urunk törvényes 
képviselője, felhiva érzem magamat azon meghatalmazások
nak, mellyekkel ő felsége engem felruházni kegyeskedett, tel
jes  gyakorlatába lépni.

Ebben látom az igazi és egyetlen eszközt minden é rd e -  
kek egyesítésére,és a ’ magyar koronához tartozó országok az 
idők viszonyai által parancsolt szilárd állásának megala '  k á 
sára. —

Ennek következtében felhívlak benneteket,  erősen ta r t
sátok fon minden jólelkületü po lgárra l  az annyira szükséges 
egyetértést,  engedelmeskedjetek a’ magyar hadi minisztéri
um parancsainak, igazi katonai szellemben szigorún és pon
tosan. —

Katonák ! az idő komoly és fo n to s !
Csak az egyetértésben fekszik az erő, csak az nyújthat 

biztos kezességet a’ bekövetkezhető veszély ellen.
Ennek valódiságától áthatva, a ’ trón és haza védelm é

re  törvényparancsolta nemzeti ő rsereget csupán testvéreitek
nek fogjátok tekinteni, és őszinte buzgósággal mindent elkö
vetni, mi minélelőbbi kiképeztetésökre szükséges.

Mint derék vitéz férfiak, szavaimat föl fogjátok fogni, és 
ve le j]  együtt büszkék lenni a’ fölött, hogy Magyarország és 
hozzátartozó részek egyes és erőteljes hont képeznek , 
mellynek nagylelkű népei minden perczben készek a ’ trónt 
öröklött tántoríthatatlan hűséggel védeni.

ó  felsége, királyunk legm agasabb nyilványi; olt akara
ta következtében, ti a ’ legközelebb alkalommal az általa szen
tesített alkotványra fogtok föleskettetni, elvárom tőletek,hogy 
ezen esküt az ő felsége és a ’ haza iránt mindenkor tauusitolt 
hódolatteljes ragaszkodással fogjátok teljesíteni.

B e l ü g y m i n i s z t e r i  é r t e s í t é s e k .
I. A  m eyy ékhez,városok hoz és kerületekhez.
ó  felsége, királyunk Bécset elhagyván, Insbruckba köl

tözött. E ’ szerint rendes székhelyét megváltoztatván, telke
inkben a’ jövendő iránt méltó aggodalom  lámadhat.  Kívána
tos lett volna, hogy jött legyen egyenesen körünkbe, kik hí
vei lenni nem szűntünk meg. Védelmére ’s hazánk védelmére 
nincs és ne legyen d rág a  semmi áldozat. Királyunk ’s nem 
zetünk létele válhatlan kapcsolatban van, egyiket m egm ent
vén, mindkettőt megmentettük.

De hazánkat is köröskörül olly irányú és természetű 
mozgalmak nyugtalanítják, mellyek veszélyesekké válhatnak. 
Ellenséges törekvésekkel találkozunk még kedves honunk a -  
nyaikebelében is.—  Ébren kell lennünk, készen kell lennünk; 
nyújtsunk mindennek békeolajágal, de a ’ hadi megtámadás 
viszszaverésére is gyüjtsünk magunknak erőt és hatalmat.

Úgy látszik, a ’ vész és veszély titokban készül. —  Talán 
nagyobb, mint hiszszük, talán kissebb, de ép azért úgy a ’ na
gyobb, m in ta ’ kisebb találja készen haza tini sziveinket.

A’ koronából egy drágakőnek sem szabad elvesznie.
Királyunk itt leljen hű szíveket, ha máshol nem talál

na. „Mindazon népek, mellyek századok óta hasonló sorsban 
osztozánk a’ magyar szent korona alatt, egyesüljünk most a’ 
király felséges személye körül, felhagyva minden viszszavo- 
nással,  és öszszeolvadva a ’ fejedelem iránti hivségünk bebi
zonyításában.“

Hazánkat egészen meg kell tartanunk, a’ maga teljes 
ép ség éb en ,s zép ség éb en ,  term ékenységében , hogy legyen 
méltó földe a ’ nemzet diszlő virágának.

A’ minisztérium által e’ mai napon kelt és idezárt h ir -  
detvényében , a ’ hazának minden igaz fia fölszóTiltatik áldoz
ni a ’ haza o ltárára .Nem vár a’haza nagy áldozatokat,  de m eg 
várja, hogy mindenki becsületesen és lelkiisméretesen tel
jesítse kötelességét. Pillanatai a ’ hazának d rá g á k ,  azokhoz 
most élete és halála van kötve.

Ezek folytában önök hazaűui folszólitást intéznek pol
gártársaikhoz, hogy a ’ f. évi május l ö k á n  kelt miniszterel

nöki rendelet értelmében, a ’ rendes nemzetőrség sorai m i-  ' 
nélelőbb lelkes úakkal beteljenek.

Fölszólítanak egyszersmind mindenkit, hogy hallja meg 
a’ haza és nemzet esdeklő hangját, és mi áldásaiban annak 
részesült , azokból juttasson a ’ hazának is. Önök fogják kita
lálni a ’ legczélszerűbb módot, mi a ’ lelkesedést a ’ p o lg á ro k 
ban fölébresztvén, sükerre vezet. Szóljanak a ’ szívhez, az ész
hez , ’s ép úgy zörgessenek a ’ szegény, mint a ’ dús a j ta ján , 
mert a ’ hazának egyenlőképen fia mindenik.

Különösebben szükséges leend :
1) A’hatóság terjedelme és n épessége  szerint több kül

döttséget kinevezni, melly a ’ mennyire lehe t ,  a ’ hely színén 
az ajánlatokat átveendi, az ajánló n ev é t ,  lakát ’s ajánlatát 
pontosan följegyezvén.

2 )  Elfogadtatik készpénz, d rág a  érez, fegyver, g a b o -  
nanemü, posztó, vászon és minden, mi könnyen pénzzé for-  
dittatható. Kölcsön is szívesen elfogadtatik, melly esetben a’ 
kölcsönvett pénz vagy áru körülírva kiteendő, eladási becse 
meghatározandó, ’s róla, mint minden más ajánlatról i s ,  át
vételi bizonyítvány kiadandó.

3 )  Az áru lehető jutalmasan, de tüstént adassék el. A’ 
begyült pénz a ’ törvényhatósági pénztárba teen d ő ,  honnan 
az a ’ pénzügyminiszter rendelete szerint fog elszállittatni. A’ 
begyült pénzről mind a ’pénzügyminiszlert, mind engem min
den 14 napban értesíteni kell.

4 )  E ’ rendeletem vétele után két nap alatt az állandó 
bizottványi ülés m egtartandó, mellyből a ’ küldöttségek tüs
tént kiküldessenek. Mindeniknek legalább öt tagból kell ál
lania. Rovatos jegyzékeik párját elvárom, másik a ’ tö rv én y -  
hatósági levéltárba teendő.

A’ részletek meghatározását önökre bízom.
Hazánk gazdag. Fiai bírnak áldozni. Századok óta nem 

volt szentebb kötelességünk a ’ haza és király iránt. Újra te 
gyük ragyogóvá a ’ magyar koronát, újra tegyükle  alapját a ’ 
magyar hazának. Ez a ’ czél, ez a ’ feladás, mit nem a ’ n ag y ,  
hanem a ’ gyors segedelem által érünk el.

Megvárjuk a ’ haza és nemzet nevében, hogy mindenki 
szívesen és becsületesen teljesítse hazafiul kötelességét.

Kelt Budapesten, május I 9 é n  1 8 4 8 .
S z e m e r e  B e r ta lan , belügyminiszter.

II. Ä  törvényhatóságokhoz.
A’ legújabb események félelmes rohanással követvén 

és váltván fel egymást,  elkerülhetlenül szükségessé teszik, 
hogy az országgyűlés m ég  e ’ f. é .julius elején összehivassék.

Ennélfogva önöket sietek emlékeztetni mindazon mun
ká la tg y o rs  m egtételére ,  mi az l8 4 S d i k  Vdik tezikkhez ké
pest megkivántatik a r ra ,  hogy a ’ választók anhak rende sze
rint öszszeiratván, a ’ képviselők választása a ’ kitűzendő idő
re  törvényesen és kellőleg végrehajta thassék.

Miről a’ külön választásijoggal biró kebelökbeli v á ro 
sok is rög tön  értesitendok.— Budapest, május 18 án  1 8 4 8 .

S z e m e r e  B er ta lan ,  belügyminiszter.
III. Az országgyűlés határnapjául f. é.julius 2dik napja 

tűzetett ki, ’s a ’ meghívó rende le teke ta ’belügyminiszter sie t
ve készítteti.— Budapest, május 2 0 á n  1 8 4 8 .

IV. A  törvény hatóságokhoz.
Miután az országgyűlés megnyitásának napja már ki- 

tüzetelt, ezennel rendelem :
Hogy az önök keblében lakozó ’s tö rvény által o rszág 

gyűlési szavazattal felruházott mágnásokat személyenként 
öszszeirván, azoknak névjegyzékét e’ levél vételétől szá
mítandó hét nap alatt hozzám okvetlen fölterjeszszék. Kelt 
Budapesten, m ájus20dikán  1 8 4 8 .  Sz e m e r e B erta lan ,be l-  
ügyminister. —

V. A  törvényhatóságokhoz. A’k ö z re n d - ,a ’személy-, 
ésvagyon b á to rság  meglámadlalolt,  az erkölcsi életnek leg 
szentebb támasza, a ’ vallásnak ürügye alatt, és pedig  több he
lyen és pusztító erőszakkal. —  A’ valódi hazafinak szive sajog 
illy események szemléletén ; a ’ valódi keresztyénnek érzete 
búba  merül a’ felebaráti szeretet illy kialvásán, a ’ gyűlölet és 
vallásdühe’ felingerlődésén. —  Kik po lgári és vallásbeli kö
telességüket gondatlanul megszegik,azok megölóji egyszers
mind a’ fiatal szabadságnak, mellynek arany gyümölcseit csak 
a’ béke, a’ rend érlelheti meg. A’ szabadság, az egyenlőség 
csak úgy állhat fen , ha a ’ törvényadta jo g  mindenkinek irá 
nyában tisztellelik és mindenki ellen ótalmaztatik. A’ jognak 
megsértése egyes esetben is m egsértése  a ’ társaságnak. Mert 
az önkény, melly ma imezt sújtja, holnap amazt tiporja, m eg 
nyugvását csak mások szolgaságában leli föl. Kik törvény
sér tésre  velemüllek, nem tudják, miképen ők eszköz gyanánt 
szolgálnak az alattomos bujtogatóknak:ezek önzésökneknem - 
telen czéljail a ’ rendetlenség, a ’ meghasonlás utján igyekez
nek e lé r n i : —  ezek a ’ szabadság ékszereiből bilincseket ké
szítenek a ’ honpolgárok s z á m á ra ; és midőn magok a’ titok
nak leple a láre jteznek ,a’ büntető törvény szigorát álnokul a ’ 
tévelygő erőszakoskodókra hárítják.

A’ vakbuzgóság elsőbben az izraeliták ellen indíttatott 
m e g ; félni l e h e t , hogy az más vallásbeliek ellen is irányoz- 
tathatnók. —

Ennélfogva egyfelől az alaptalanul felizgatott kedélyek 
m egnyugta tása , másfelől a ’ törvény paizsa alatt szerzett j o 
goknak biztosítása végett mindenekelőtt az izraeliták iránt á l
talányos és egyenlő intézkedésekre van szükség ország
szerte. —

Miután pedig az 1 8 4 0 :  2 9d ik  törvényezik határozza 
meg a’ zsidók telepedhetési m ó d já t ,

Miután továbbá országos tisztem nem e ’ törvény m e g 
változtatása , —  hanem Iélekisméretes és szigorú végrehaj
tása ; —

Miután végre  az említett törvény elleni visszaélésekiránt 
bejelentett panaszok , —  kellően és minélelőbb orvos lan-
dók: —

Ezennel rendelem : 1) A’ hatóság e’ rendelet véte lé
től számitandó öt nap alatt egy, vagy a ’ körülményekhez ké
pest több bizoltványt nevezend ki, melly a ’ törvényhatóság 
határában létező zsidókat családonként, minden hozzátarto
zóikkal, pontosan összeirandja.

2 )  Az illető bizottvány a ’ tapasztalandókat az . |* alá 
mellékelt minta szer in t,  lajstromba ig ta tandja ; és a ’ kimu
tatott hatósági engedélyt, mint minden szükségest, gyűlölet, 
kedvezés, előítélet né lk ü l , az emberi és felebaráti szeretet 
igazságos érzetében , lélékisméretesen fogja bejegyezni.

3 )  Azoknak, kik az összeírás alkalmakor az engedé
lyező okirat valóságos b irtokában nem volnának, előmuta- 
tásá ra  elegendő határidőt szaband.

4 )  A’ befejezett összeírást, észrevételeivel egyetemben 
megyékben az állandó bizottványnak, városokban a ’ rendes 
közgyűlésnek mutatja b e ; melly azt, végrehajtás és intézke
dés előtt, nekem azonnal megküldendi.

5 )  E ’ lajstrom hozzám véleménynyel küldessék fel, leg— 
folebb e’ mai naptól számitandó két hónap alatt, az izraeliták 
honlakossága iránti rendelet azon lajstrom, vélemény és a’ 
törvények útmutatása szerint fogván megállapiltatni és kia
datni.

Az e m b e r i s é g , ’s méltányosság érzete ébrebb még e ’ 
hazában,sem minta’ szere te t lenség,a’ vakbuzgóság,az üldözés 
átka a ’ jobb indulatokon erőt vehetne.

Bizton reméltem,hogy polgári kötelességének teljesíté
sére  mindenki visszatérend; hogy védője lesz a’ tö rv én y n ek ; 
fékezője a ’ jog talanságnak és erőszaknak; mert a ’ ki elég 
vakmerő a ’ törvény fölibe emelkedni, e llensége e’ hazának,el
lensége a ’ társaságnak. Engedelm ességet követelek a ’ tö r
vénynek, erélyt és szigorúságot végrehajtásában; csatié’ ket
tő biztosíthatja a’ közrendet, és csak ennek árnya alatt t e -  
nyészhetik az egyenlőség és szabadság v irága. —  Budapesten 
1 8 4 8 .  májusban. S z e m  e r e  Bertalan.

belügyminiszter.
VI. P o lg á ro k !

A ’ budai botrány megtorlása  iránti vizsgálat megkez
detett, és folytattatik, lakolni fog a ’ bűnös törvény és igazság 
szerint.

De miután az ügy biró előtt van, kívánatos, hogy álljon 
vissza a’ polgárok és katonák közti ama példás egye té r tés ,  
melly eddig a ’ város nyugalmának egyik alapja volt.

Öltözete és állapota miatt nem illik, nem szabad egymást 
ingerelni. P o lgár  és katona két különböző neve a ’ hazafinak.

Ki van adva a ’ katonaságnak a ’ parancs , miszerint ő 
felsége kéziratánál fogva is, az országban levő katonaság a’ 
magyar minisztériumnak tartozik engedelmeskedni.

Első ünnepies alkalommal a ’ hitet az alkotvány iránti 
h ivségre leteendi.

Polgárok! Az éjjeli kicsapongásokat és becstelenkedő 
rendetlenségeket nem lehel tovább tűrni. A’város nyugalma 
és a ’ polgárok becsülete, az öszszes po lgárságnak és nem 
zetőrségnek védelme alá helyeztetik.

Ezennel tiltatik minden éjjeli zajos csoporlozás, minden 
becslelenitő lárma. Ha a ’ csopor t  a ’ hatósági biztos három 
szori felszólítására el nem oszlik, az eloszlatás nemzetőri , 
vagy szükség esetében katonaierővel fog eszközöltetni,’s az 
engedetlen minden tehető törvény szerint meg fog bűntet
teim. —

Olly időpontban élünk, mellyben a ’ hon és a ’ nemzet 
legnagyobb érdeke ellen vétkezik, ki a ’ kormány drága pil
lanatait rendellenkcdés által okozott gondokkal rabolja el,

A’ városi hatóság fölügyel a’ rend és csend föntartásá— 
ra. Minden mulasztásért szoros felelet alá fog vonatni a’ már 
kiadott parancsolat értelmében.

Budapest, május 1 3 . 1 8 4 8 .  S z e m  e r e  B e r t a l a n ,
belügyminiszter.

VII. Buda és P est város polgárm esterének.
Azon éjjeli rendellenségeket,  mellyek a ’ város kebelé

ben megújulnak, nem lehet tovább tűrni.  Van szabadság, de 
kell lenni rendnek is. A’ rendetlenség sírja a ’ szabadságnak.

Attól lehet tartani, hogy a ’ rakonczállankodás erőt vesz 
a ’ békén. A’ városoknak, az iparnak, a ’ kereskedésnek élete 
a ’ béke és nyugalom.

Kívánja a ’ város érdeke, követeli a ’ törvény a’rendfon- 
tartását. Ennélfogva rendelem, a’ mint következik:
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1 .  A’ zajos, békétlen, veszélyes csoportozásokat nem 
Fogja szenvedni, kivált éjjel épen nem, és a ’ becstelenkedő 
lármás rakonczátlankodást sem.

Kövessen el mindent megelőzésére, ha pedig meg nem 
előzhe tő :

2 . Ön maga, a’ kapitány vagy a’ hatósági megbizott a ’ 
töm eget az eloszlásra három Ízben a ’ törvény szent nevében 
szólítsa fel,és ha eképen el nem oszolnék, nemzetőri, sőt ka
tonaierővel is eszközlendi eloszlatását. Erő ellen a ’ jognak 
hatalmával erőt kell használni.

A’ bűnösök m eg fognak bűntetteim.
3. Ön és a1 kapitány tegye meg a’ kellő ren d e le tek e t . 

állítsa ki és ossza el a ’ hatóság megbízottait, és újabb ren d e
letig naponkint minden négy órábanjelentéstteend.

A’ rendet, a ’ békét,  mellya’ szabadság fö l té te le ,m in 
d é  n á r o n  fen fogja tartani. Ki öntől megbízást nyert,és kö
telességét bátran és törvény szerint nem teljesíti, hivatalától 

föl fogom függeszteni.
Budapest, május 13. 1 8 4 8 ,  S z e m e r e  B e r t a l a n ,

belügyminiszter.
VIII. A’ belügyminiszter előterjesztésére rendelem, a ’ 

mint következik:
l .Főispánul Gömörben: Szentiványi Károly;alkapitányul 

Fűimében: T osoniÁ g.,  Buccariban: Smaich Bertalan nevez

tetik ki általam.
2. Jelen rendelet végrehajtásával a ’belügyminiszter b i -  

zalik meg. Budapest, május 16án 1 8 4 8 .
István, nádor ’s k. htartó. S z e m e r e  B e r t a l a n .

belügyminiszter.
IX. A’ belügyminiszter előterjesztésére rendelem, a’ 

mint következik:
1. Főispánul Szabolcsban (miután Patay József be te 

geskedése miatt magát fölmenteltelni kérte)  gr. Degenfeld 
Imre; Tornában: g r.  Andrássy Emánuel; Csanádban: Návoy 
Tamás; Veszprémben: Hunkár Antal, neveztetik ki általam.

2. Jelen rendelet végrehajtásával a ’belügyminiszter b i-  
zatik meg. Budapest, május 2 0 án 1 8 4 8 .
István, nádor ’s k. h. tartó. S z e m e r e  B e r t a l a n .

belügyminiszter.
X. A’ belügyminiszter a’ statistikai hivatalban segéddé 

és som okká: Rakita Jánosi; segédekké: Piperkovich Pétert,  
Várady E ndréi és Fáy Bélát nevezte ki.

XL At belügyminiszter fogalmazó segédekké: Faragó  
Józsefet, Balogh Boldizsárt és Krause Lajost nevezte ki.

A’ v a l l á s  é s  k ö z o k t a t á s i  m i n i s z t é r i u m t ó l .
I. Az érsekujvári tanitó képezdében folyó tanév végével 

megürülő tanszékre, a ’ pozsonyi tankerületi főigazgatóság
nál szokott módon tartandó pályázat határidejéül f. é. au
gusztus lse je  kitüzelik.

II. Kisfalud, Mocsár, Tybe, Boroszló, Alsó-Mérk, J a -  
no-Kajatha, M ochiga, Szent-János-elefánt,  Getfalu, P od lu -  
zsány, Velkapola,Pila, Mária-Család,Szkalka, Zobor-Boüyán, 
Rokolány, Németh-falu , B a rá th -S z ig e th , Gelse—S zige th , 
Pálka-Pozva, Csajágh, Nyavalád, Preszeka, Sveticze és Iv a -  
necz alapítványi javaknak bérbeadására  még a ’ helyt, tanács 
álta ljun . 5 re  hirdetett csőd ,  az ú rbér i  javak megszüntetése 
u tán ,  viszszavönatik.

III. A’ vallás és közoktatási minisztériumhoz kinevez
tettek ’s részint alkalmaztattak e ’ következő közhivatalnokok :

Á l l  o d a í r n i  a l t i t  k á r :  Szász Károly.
O s z t á l y f ő n ö k ö k :  Athanazkovics P la to , Korizmics 

Antal, Lónyay G ábor,  Nyéky Mihály.
T a n á c s o s  ok:  Balassa Ján o s ,  Csausz M árton, F a b -  

riczy Sámuel, Pap Endre, Szabó Károly, Szőnyi Pál.
T it k á r o k: Ebeczky Emil, Janicsáry D ö m e , Récsy E -  

mil, Tallián Sándor.
F o g a l m a z ó k :  BeöthyZsig.,  D ornerJózsef ,  Egedy 

Gáspár, Kelemen Lajos, Kendelényi A la jo s , Kutassy J á n o s , 
Keszlerífy Antal, Lenhossék György, Nagy Miklós, Nyisztor 
József, Oroszhegyi Józsa, Pap Zsigmond, Szeiff József , V ér-  
tessy Károly.

S e g é d f o g a l m a z ó k :  ÁrkossyKároly, Balás Ede, 
Hollósy Antal. — •

í r o d  a s z e m é l y z e t :  F ő n ö k :  Galambos E le k ,  
I r a t . t á r n o k :  PaulekovichJózsef.  S o r  j e g y z ő k :  Spur- 
nyai József és Suhajdi György. S e g  é d - s o  r j  e g y z ő k : 
Szvoboda József és Merzsey György. l g  t a t  ó k :  Vrasics 
Tamás, SághyLajos.  S e g é d i g t a t ó k :  Maszlagi Antal és 
Lövészi György. í r n o k o k :  Mészáros Péter a ’ miniszter mel
lett, Petrovics Szilárd, Pósz Antal, Rózsahegyi Pál, Tamássy 
Antal, Tóth István, Vizkelethy Ferencz. G y a k o r n o k o k :  b. 
Lipthay Antal a’ fogalmazásban; Gáspár László az irodában.

K e d d e n  délutáni 5 órakor igen látogatott népgyü- 
lés tartatott a ’ muzeum te rén .—  A’ haza vészben forog .K or-  
mányunk segélyre  hívja a’ nemzetet. —  E ’ magasztos tárgy 
volt czélja a ’ gyűlésnek.—  Helyszűke, ’s időrövidség miatt 
csak legjelesebb népszónokunk V a s v á r i  Pál rögtönzött be

szédét közöljük,melly úgyis  tartalmazza mind a z t ,m ié ’ n ép -  
gyűlésen tör tént,  ’s határzatba ment.

A’ beszéd tartalma következő:
„ P o l g á r o k !  Borongós f e l  l e g e k  tornyosul

nak hazánk e g é r e .  —  Olly változékony helyzetünk, mi
nőt ma látunk a ’ természetben. Egyik pillanatban kiderül az 
ég, ’s örömmel látjuk a ’ tiszta napfényt, a ’ szabadság isteni 
képét: másik pillanatban felvonulnak a ’ lég sötét hajósai to r 
nyosult fellegek gályájával;eIborul a’lá thalár ,’selkomorodnak 
a ’ föld lényei ,  és kétkedő aggalommal várjuk a ’ tör ténőn- 
dőket. —  ’S az emberi szemek gyengék. Mi nem látunk be a ’ 
felleg sötét ölébe,nem tudjuk: á l d á s t  rejt é az, vagy v i 1-  
1 á m o t ...........És azért kétkedünk, aggódunk, félünk, re t te
günk, borzadozunk. —  így vagyunk mi szabadságunkkal.  E -  
gyik nap diadalünnepet üllünk; a ’ másikon léire tekintünk a ’ 
viharokra, mellyek ellenünk keletkeznek.

P o lgár tá rsak !  e’ helyzet aggasztó, kétségbeejtő.
A’ villámos fellegek felé bizton fogunk nézni, ha villám

hárítót készíttetünk házainkra. Különben örök félelem lenne 
é le tünk! —

Illy villámhárítót kell készíttetnünk a ’ hon szám ára is , 
polgártársak! —  akkor bizton fogunk szembe nézni minden 
fenyegető viharral.

’S e ’ villámhárító a ’ f e g y v e r e s  e r ő !  Ezt kell sze
reznünk, h a a ’ föld alól is,különben ránknézve a’ holnapi nap 
sem bizonyos.

P o lgár tá rsak !  mi a ’ marcziusi napokban széttörtük a1 
rablánczokat, mellyek e ’ honra  súlyosodlak. Megesküdtünk, 
hogy a ’ hazát veszni nem engedjük. Emlékezzünk meg e’ szent 
esküre ! —

E ’ hazát néhány honáruló idegen kézre játszotta, e lad
ta, kibérelte. Mi a ’ gyilkos kezek közül kiszabaditók e’ közös 
an y á t , ’s azóta a ’ baza a ’ miénk, mindnyájunké. De ezen anya 
a’ hűtlen kezek közt e lbetegesedett.Lankadtan  hajtja most fe
jé t  kebleinkre,’s lelke kínjairól ’s évszázados bajairól panasz
kodik ..............

P o lg á r tá rsak !  ne hagyjuk elveszni a ’ be teg  hazát, ne 
engedjük közös anyánkat karjainkon haldoklan i...............

A’ fájdalmas anya kér  tőlünk segélyt, hogy szenvedé
seiből felüditsük: ne pártoljunk el, ne hagyjuk őt m ag ára  a’ kí
nok n a p ja ib a n !

A’ nemzetőrség felállítására p é n z  kell, tömérdek pénz! 
Példabeszéddé vált , m iszer in t , , a ’ Krisztus koporsóját sem ő -  
rizték ingyen“ : kívánhatjuk é mi, hogy fegyvereink ingyen 
védelmezzék a’ hazá t?

Az önkénytesek éltöket szentelik a ’ haza javára ,  ’s tő
letek csak azt kérik, bogyókét anyagilag segítsétek.— Az ön
kénytest ne kényszeritsük a r ra ,  hogy mindennapi élelméről 
Önmaga gondoskodjék: m ei t  ez életét mindenét,  a ’ honnak 
áldozta. Gondoskodjunk ezen elszánt honfiak felfegyverzé
s é r ő l , ’s eltartatásáról. Ók fognak a ’ hon fölött őrködni, hogy 
a ’ többi po lgárok  félelem és re t tegés  nélkül tölthessék n a p -  
ja ikat.E’ czélra akarlak éntiteket felszólítani, tisztelt p o lg á r 
társak! Tegyétek a ’ haza o ltárára  vagyonaitok fölöslegét! —  
m egjövendaz  idő —  ’s talán nem so k ára  —  midőn a ’ d i a 
d a l m a s  h o n  kamatostul fogja azt nektek v iszszaüzetni.—

. A’ haza tőletek csak k ö l e s  ö n t  kíván, nem a j  á n  d é -  
k o t. —  Ne várjátok el, hogy az Ínséges anya k o l d u l n i  
menjen lakaitokba! —  Ti siessetek kincseiteket lerakni a ’ 
közügy szent o ltárára. A’ honnak jo g a  van p a r a n c s o l n i ,  
és később parancsolni fog! —  de érdem e csak annak lesz ki 
a’ r ideg  parancsszót megelőzi, ’s önkénylesen járul a’ nem 
zet o ltárához. Az illyenre mondok énáldást, e ’ beteg , e ’ sze
gény, e ’ sanyargatott hon árva n e v éb en !

Ma egy s ö t é t  t á b l á t  láttam Pest utczáin végig h o r -  
doztatni. Ez hgyelmeztelé a ’ lakosokat a ’ mai népgyülés fon
to sságára .— Ma a ’ haza tőletek p é n z t  kér.

Meglehet, hogy néhány nap múlva egy v é r e s  k a r -  
d o t fogtok látni az utczákon fekete öltözetű honfiaktól ki
sérve. E ’ kard háborút fog jelenteni, ’s fölszólít mindenkit , 
hogy ragadjon  fegyvert, ha kedves előtte a ’ nemzet becsüle
te. Ekkor a ’ hon éltünket fogja kérni. — Néhány nappal ké
sőbb talán egy fekete pallos fog utczánkon hordoztatni. Ez azt 
jelentendi, hogy a’ ki a ’ hazáértfegyvert nem ragad ,  az veszni 
fog, m ert kötelességét nem teljesité. Ekkor a’ hon h a l á l t  
mond a ’ gyávák és hűtlenek fejére.

De nekünk polgártársaklmindezekreférűas nyugodtság
gal kell készülnünk. Mi többé vissza nem léphetünk. E ’v á ro s -  
ban kezdtük a ’ szabadság mozgalmait.  Itt ernyedni többé nem 
szabad. Nekünk vagy ki kell vívni a ’ honszabadságot; vagy 
egyről egyig sírba fogunk hullani.

A’ tör ténet mutatja, hogy egy nemzetet meg lehet törni, 
rab ig ába lehe tgörnyesz tenűde  megsemmisíteni lehetetlen!—  
Pedig én jobb szeretném,ha bennünket kiirtanának,mint hogy 
egykor ismét járom  alá görnyedjünk!— „Veszszen inkább a ’ 
haza, mint csonkuljon szabadsága“  ez volt jelszava az ős m a
g y aro k n ak .—  Legyen ez a’ miénk is. É l n i ,  mig szabadon 
lehet: de tű i nem é l n i  a ’ napot, mellyen rab ig á t  akar ránk 
a’ zsarnoki hatalom erőszakolni! —

Pest városiak! ne felejtsük el, hogy a ’ martiusi napok óta 
B u d a p e s t  a ’ nemzelmozgalmak ó r a  m u t a t ó j a .

Ha Budapest nagyszerű példával megyeiül: bizonnyára 
követni lógja őt az ország műiden városa, ’s az áldozatra kész 
kezek milliói fognak a ’ hon fülsegélésére nyúlni!

Budapest az o rszág  k ö z é p p o n t ja i  fővárosa. Legyón ez 
legnagyobb lelkű az áldozatban is! —

Ha az ország  minden részei ingadoznának, a ’ főváros
nak még akkor is erősen kell állni. Ennek van legtöbb fegy
veres erőre  szüksége. Mert ha a ’ főváros megdől, utána h a 
nyatlik az ország, mint a ’ török alatt történt, Budavára bevé 
tele után ( 1 5 4 1 . ) .  — Ha a 1 fej földre gördül, rövid idő a -  
lall utána hanyatlik az egész test ’s az élet belőle ö rökre  kial
szik. Ha a ’ fej áll: a ’ kezet meg lehet sérteni, el is lehet vágni,  
de azért a ’ test csak meg lesz csonkítva,*de meggyilkolva nem!

Ha az ország egyes részeit csapás érné is: ezt túl kell 
élni Budapestnek.Olly rideg elhatározottság kell a’ fővárosba, 
minővel Róma népe birt.

Midőn a ’ vad gallok egész Itáliát meghóditák, és Ro
ma külvárosait hamuvá égeték: a ’ város főbbjei öszszegyültek 
a ’ piaezon, ’s márványszékeikre olly r idegen  ültek le, mint 
meg annyi élőszobrok. A’íeléjök rohant barbárok  m egbám ul
ták e ’ rideg jellemű férfiakat, ’s félve emelók rájok vértől p á 
rolgó fegyvereikéi.— Illy elhatározottság kell a ’ fő v á ro s la 
kosaiba. A’ nemzetsors m ér legébe  ezeknek kell tenni Brennus 
kardját,melly dontőleghatározzon.— A’fővárosnak tehát leg 
több fegyveres erőre van szüksége ’s azért illő is, hogy a ’ 
nemzetőrség fölállítására legtöbb áldozattal törekedjék.

Hazánk ellenségei hadi készületeinket látandják. És e ’ 
készület maga elég a rra ,  hogy a ’ zsarnokság bérlett  a rm a
dáit ha lá lsápadtság  lepje el.— A’ m agyar  világszerte hires 
vitézségéről. Vívott a ’ talár, vívott a ’ török, vívott a ’ német 
zsarnokság ellen. És e ’ nép történeti vitéz nevét m egszégye
níteni most sem fogja!

Mutassuk m eg polgárok! hogy e ’ hadi készület nagysze
rűsége által, méltó a ’ magyar nemzet dicsőségéhez, férfias 
telt erejéhez!

Most k é r  tőlünk a1 hon. Néhány nap múlva talán k Ö- 
v e t e l n i  f o g .— Mert a ’ haza megm entése legfőbb köteles
ség . E r re  minden eszközt föl kell használni.—

(A ’ közel levő toronyóra üt). —  E ’ toronyban nem fog 
ülni az óra, sem a ’ harang  nem fog zúgni a ’nemzetveszély sö 
tét napjain. E ’ harangokat ágyukká olvasztjuk. Ezek a ’ vész 
idejénugyis csak a ’ nemzethalál hattyúdalát hirdetnék ’s ké
nyekre fakasztanák a ’ védtelen nőket, ’s erőtlen g y erm eke
inket.— -Nekünk nem lesz halálcsengelyűre szükségünk. —  
Az ágyudörgés legyen a ’ hattyúdal. Ennek földrázó hangjai 
közt enyészszünk el, m in ta ’ villám, mellynek halálát ég  és 
föld riadó dörgéssel hirdeti. Hlyen a ’ hős nemzetek v ég n ap 
ja  ! Napoleon azért nézett farkasszemet a ’ félvilággal, mert 
Önereje nevelésére  minden eszközöket felhasznált. Egyszer 
a ’ többek közt egy templomban a ’ 12 apostolt találta massiv -  
ezüslból kiverve. —  ü  az ezüst szobrokat mind pénzzé ve
rette, ’s midőn egyvalaki kérdé, „m ié r t  teszi ezt?“  egykedvű 
nyugalommal felelte, miszerint „Krisztus az apostoloknak azt 
pa ran cso l ta ,  hogy m e n j e n e k  s z é t  a z  e g é s z  v i l á 
g o n ,  és ezen ezüstapostolok pénzalakban Krisztus p a ra n 
csát teljesilendik. S z é t  f o g u n k  m e n n i  az  e g é s z  v i -  
1 á g  o n .“

Nincs szentély, melly m agasabban  állna a ’haza közös 
oltáránál. A’ mit ezen o ltárra  teszünk, az el nem v é sz , sőt 
inkább tízszeresen van számunkra biztosítva. A’ rómaiak ve
szély idején minden kincseiket felvitték a’ capitolium sziklá
já ra .  Őseink a ’ vidékekről biztos várfalak közé rejték kin
cseiket az ellenség elől. A’ mi vagyonaink is sokkal jobban  
meglesznek őrizve a’ haza o ltáránál ,  mint magánylakaink
ban. —

Tanuljunk a ’ nemes méhektúl. —  A’ szorgalmas méh 
minden gyűjtött mézcseppet a ’ tá rsaság  közös lakába tesz.—  
Magánál semmit meg nem tart fáradalma gyümölcséből, ’s 
épen ez által van biztosítva az egybegyült vagyon. A’ mézlo
pó lepke milly könnyen elszedhetné egyesek mézcseppeit lDe 
itt a' közös sejtekből semmit nem rabolhat el. Rázúdul az e -  
gész méhraj; közösen védnek minden m é z c s e p p e t , ’s egye
sült erővel legyilkolják a ’ sokkal hatalmasabb ellenséget is.
— Kísértsen meg valaki egy sejtet kirabolni egy kasból...........
Rá fog rohanni az egész m éh se reg ,  ’s előbb fognak mind 
meghalni,minthogy verítékük közös vagyonát kizsákmányol- 
talni engednék........így fogjuk mi is védelmezni azt, mi a’ ha
za közös o ltárára  van letéve!

’S mi történik azon méhfajjal,  melly tá rsaságban  nem 
á ll?  Az illy vád méh önm agának él, önzés által akar  bo ldo
gulni. Gyűjtött kincseit rejtek helyekre viszi, ’s másoktól nem 
látva titkolja el. Megy a ’ nádfedeles házakhoz. A’ vádlyukak
ba buvik;’s oda rejti szorgalma gyüm ölcse i t .—  És mi tö r 
ténik?— Jön az utczai gyermek; pajzán kezével kihúzza a ’ b e 
tapasztott nádszálakat,  ’s feldúlja a’ szorgalmas méh minden 
vagyonát.
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Ez sorsa az Önzőnek, ki akkor véli vagyonát biztosít
va, midőn azt föld alá rejti, padlásra dugja..........Egyetlenegy
méh nem képes vagyonát megvédeni egy pajkos gyermek el
len s e m ! egy ember híjába őrzi pénzes ládáját. Ha az ellen
séget házáig engedi közeledni: fel fogja az e ’ ládát találni. 0 
és vagyona veszve van !

Polgárok ! a’ nehéz körülmények nagy áldozatra hív
nak föl titeket. Tegyétek ezt magatokért, tegyétek a honért, 
tegyétek unokáitokért , kik áldani lógják neveitekel;mert nek
tek fogják köszönni, hogy szabad hazában élhetnek........

Tanuljunk a’carthagóiaktól.Midőn e’ nép hazája végve
szélyben voltra’ háztetőket lebonták, ’s a’ gerendákból ha
jókat épitének. Ékszereikből kardokat gyártottak. A’ hölgyek 
levágták keblükre hullámzó haja ikat,’s hajókötelet készítet

tek a’ gyönyörű fürtökből........
Tőlünk a ’ haza illy kegyetlenül sokat nem kíván. Tőlünk 

csak azt várja,hogy vagyonunk nélkülözhető részét adjuk né
pi át. Ki a ’ honért tesz, az önmagáért tesz. Ha a ’ haza m eg
dőlt: elvesztünk mindnyájan. Ha a ’ ház leroskad: romjai közé 
temeti a’ benne lakókat!

Polgárok ! ti ismeritek a’ szabadságot mártiusi napja
ink óla. Ti magatok ráztátok le a’ szolgaság bilincseit.— E 
bilincseket most még súlyosabban akarják rátok nehezilni ! 
— Akartok é rabszolgák lenni vagy szabadok ?— Én a ’ vá
lasztást nyugodt kebellel rátok bízom, m er t  ti velünk esküd
tetek meg mártius I 5 én, hogy ,,rabok több én em  leszünk!“

V a s v á r i  P á l .

K Ü L F Ö L D .
FRANCZIAORSZÁG. A’ május I4 k e i  Moniteur je l e n t i : 

miként Arago Em. népképviselő rendkívüli missióban mint 
rendkívüli k ö v e t ,  ’s felhatalmazott miniszter Rerlinbe 
utazik. A’ máj. l 3 k a i—  a ’ Bourbon palotában tartott gyű
lésen még jelen volt.

A’ május l 3 kai ülésben a ’ bizottságok megalakításá
nak kérdése foglalkodlatá a’ házat. A’ miniszterek kinevezé
sét egy párt közvetlen a ’ ház által akarta gyakoroltatni,  ’s nem 
egy közben álló, különzött pártfelekezetüekből öszszeállitolt 
kormányra bízni. A’ többség által elültetett; most más indít
ványt tőn, melly által az ottani czélt némileg elérte. A’ gyűlés 
t. i. a’ hajdaniConstituanle példájára következő tizenöt bizott
ságokra osztá magát: 1 ) igazságügyi, 2 )  culíus, 3 )  külügyi, 
4 )  közoktatás, 5 )  beliig} i, 6 )  departamenli és községi, 7 )  ke -  
reskedésés iparügyi,8 ) füldészeti, 9 )  tengerészeti,  10 )  had
ügyi, 11)  algíri, 12)  gyarmati, 13 )  pénzügyi, 1 4 )  közmun
kái, 15) polgári és fenyitő törvényhozási osztályokra. Minden 
képviselő azon bizottság tágjául jegyezheti be magát; melly- 
nek tárgyához főleg hajlama van; az elosztást aztán az elnök, 
és alelnökök teljesit ik.— Ezeken kívül a ’nemzeti gyűlés még 
más bizottságokat is nevezhet ki. —  A’ revolutionalis párt 
némi megnyugtatására a ’már megállapított számhoz m ég eg y  
—  a’ 16ik is hozzá csatoltatott,  t. i. a ’ munkások számára;*s 
ezen bizoltsággalolvandand öszsze azon választvány is, melly 
e’ tárgyban már elébb kineveztetett.

A’ május 15'kei ülésben a ’ lengyel és olaszügyekre vo
natkozó oklevelek átnézése volt szőnyegen. A’ nemzeti gyűlés 
mérsékleti tagjai annak okát, hogy a ’ németek a ’ lengyelek 
iránt meghűltek,sőt hogy köztök a ’ dolog ellenségeskedésre 
is fajult, ezen utóbbak eszélylelen viseletének tulajdonilá. E ’ 
kijelentés’s nyilatkozatok nyomán a ’lengyel d em o n s trá ló  igen 
könnyen harapozhatolt el a’ clubbokban , ’s a ’ Presse szerint 
ez csak az előfüggöny, melly mögött a’ terrorismus és c o m -  
munismus emeli rémfejét.Még nem volt dél: midőn az utczák 
a ’ boulevardok a ’ baslil le-tól egész a ’ nemzeti gyűlés palo
tájáig néptömeggel valának ellepve.A’munkás osztályok zász- 
lójokkal ’s a ’ clubbok küldöttei előre nyomultak; mi á l ta la ’ 
palota bejárásai annyira körülvétettek, hogy több képviselő 
többé nem mehetett a ’ terembe. Bent a ’ teremben leirhatlan 
zavar ’s ingerültség volt, ’s már 1 ór. a’ nemzetőrség, liussi- 
e r e k ’s egyéb őrállók a’ tömeget nem lartóztathaták vissza, 
berontottak a ’ terembe, egész a’ tribune zsámolyáig. Kivált
kép Blanqui clubbjának tagjai voltak, kik megkülönbözteté
sül kalapjaikon kártyajegyet viseltek. Blanqui, R aspa i l ,B ar-  
bés, Louis Blanc e’zavarban leginkább megkülönböztetek m a
gukat. V égre  Louis Blanc hallgatást eszközölvén, beszélt a ’ 
munkás osztály érdekeiről, miért is hangosan megéljenezte- 
lett ’s „nekünk munkaügyi minisztérium kell“  fölkiáltással kí
sértetett. —  Hosszú lármás szünet után Blanqui és Raspa.il 
fölolvasák a ’ lengyelügyekben benyújtott petitiót. Louis Blanc 
diadallal hordoztatott a ’ félkörben ’s azután helyére vitetett. 
Több uj clubb lép be a ’ terembe. Egy zászlón illy fölirás volt 
olvasható: J o c a b i n  c l u b b .  A’ miniszterek mozdulatlan 
ülnek padjaikon. Barbés szószékre lép ’s indítványozza: Ha 
zaárulónak jelentessék ki az, ki e ’ pillanatokban közriadót 
veret , minthogy a ’ párizsi nép még eddig semmi kihágáso
kat nem telt. ’S mivel valaki válaszul adá: miként a ’ közria- 
d ó m á r  veretik, indítványát oda módositá: miként a ’ nemzeti 
gyűlés jelentse ki, hogy a ’ nép minden erőszakoskodás nélkül 
jelent meg színe előtt, kivánatait nyújtván be, ’s hogy ki köz
riadót ültet e ’mialt,az hazááruló.A’petitio mondja,hogyhaLen- 
gyelországdiplomatikai utón visszanem állítható,úgy azt fegy
veres kézzel kell viszszaállitni. (Igen! igen! fegyveres kézzel, 
kiáltott a ’ töm eg.)  —  Bu e h  e z  elnök: Uraim ! felhívom ö -  
nöket a ’ viszszavonulásra, hogy a ’ tá rgy  fölött a ’ ház tanács
k o z h a s s á l —  T ö m e g :  nem, nem! Blanqui p o lgár  beszél
jen. —  B a r b é s :  Barátim! a ’ nemzeti gyűlés elfogadá k é r -  
vényteket, de most vonuljatok viszsza, hogy a ’ fölött határoz
hasson. (Nem nem! lármás zavar.) Bl a n  q u  i: Képviselő pol
gárok! a ’ hangok, mellyeket itt hallatok, nem fenyegető h an
gok , mert ez a’ feltámadó Lengyelországot élteti. A’ nép 
megilletődött egy bará tságos  nemzet annyi szenvedésein, ’s 

í meggyőződött,  hogy egy hadsereg  átvezetve a ’ Rajnán a ’ 
diplomatikai nehézségeket könnyen elháritandja. Minden e -  
setben el kell rendelnetek e’ hadat ’s a ’ nép viselni fogja azt. 
A’ nép ma azért je lent meg előttetek, hogy fölkérjen benne
teket számára munka és kenyérről gondoskodni, hogynyissá- 
tok meg a ’börtönöket’s ne ismételtessenek azon szomorú je 
lenetek, mik egy szomszédvárosban lefolytanak. —  L e d r  u

^ °  11 i n: Lengyelország szükségét előnkbelerjesztélek, ki v á -  
natok munka, ’s gyáránodásügyi minisztériumot ’s nem akar
tok megcsalódni; jól van én Ígérem, hogy kivánataitok te lje- 
sülendnek ; sőt még halárzoltabban nyilatkoznám, ha társa
im távol nem volnának; de a r ra  figyelmezzetek, miként egy 
tanácskozó testület illy zajongó tömeg közt illy kérdések m eg 
állapításához nem fo g h a t , azért fölhívlak benneteket visz
szavonulásra , ’s annak megmutatására, —  hogy a’ párizsi 
nép épen olly eszélyes, mint hős. L e g a r  d e. Mi munkaügyi 
minisztériumot kívánunk, ’s én addig maradok a ’gyülés köré
ben, mig az meg nem adatik. (Igen! igen! mindnyájan). Midőn 
a ’ zavar fokonkint nagyobbodott,az elnök, és titoknokok visz- 
szavonullak. H u b e r t  a ’ franczia nép nevében f ö l  ő s z  l á 
t o t t n a k  nyilatkoztató a ’ nemzeti gyűlést. Vörös zászló e -  
meltetelt föl, ’s ideiglenes kormány névsora olvastatott,tag
jai ezek: Cabet,Barbés,Hubert,Prudhon,Ledru Rollin,Blanqui 
Pierre Leroux és Ruspail. E ’ kormány egészen communista 
kormány, kik közt Ledru Rollin még moderado elvű.

Egy más levél szer in tLedru  Rollin egy órakor az e rké
lyen megjeleni ’s kijelenté a ’ népnek, m ikénta’ nemzeti gyű
lés elhatározta a ’ b é c s i , berlini és péle rván  udvarokhoz, 
m a n i f e s t u m o t  bocsájtani, mellyben ezen hatalmassá
gokat Lengyelország viszszaállitására hivandja fel, külön
ben haddal szerzend súlyt felhívásának. A’ nép megéljenzé 
a ’ halárzatot, de azértnem  tágult,’s e’ miatt 3 óra felé a ’ nem
zetőrség teljes számban fegyverbe lépett, ’s négy ágyú is v o 
natott a’Bourbon palota felé, hol a ’ töm eg uj kormány alakí
tással foglalkozott. — Blanqui hangos  tetszés közt inditvá— 
nyozá: Orosz, Osztrák, és Poroszországnak had üzentessék, 
ha Lengyelországot önkint visszaállitni nem akarnák; a’m un- 
ka rendszerilése azonnal határoztassék el, mindenki biztosit— 
tassék a ’ napi kenyérről,  a’ börtönök nyittassanakki. Barbés 
kívánta a ’ nemzeti gyűlés állal k ijelentetni: que le peuple de 
Paris a aujourd’ hui bien mérilé de la patrie. —  Mindazok, 
kik eddig a’ tr ibünön voltak, szerkesztők,’s gyorsjegyzőket 
sem véve ki, a ’ nép állal elüzeltek, ’s olly zavar támadt a ’ te 
rem ben ,hogy  a ’ követek nagy része elhagyni kénytelenült azt. 
5 órakor általányos hir szárnyalt, hogy a ’ nemzeti gyűlés fel- 
oszlattatott ’s ideiglenes kormány neveztetett ki.— A’ nemze- 
liőrség közt 4 ó rakor töltések osztatának ki.

P á r i z s ,  május 16 . A’ communislák fölkelése m e g -  
te v é a ’ hatást,  mihelyt a ’ terembe ronlának, az egész város 
fegyvert ragadotl;  a’ nemzetőrség megtisztitá a ’ termet a’ 
töm egtől,’s a ’ conventtovább folytató tanácskozásait. Cour-  
tais tábornok, Barbés, Albert, Blanqui, Sobrier ,  Hubert és 
Raspail fogságra vetletének. Clement Thomas a ’ nemzetőr
ség  fő parancsnokává neveztetett. A’nemzeti gyü lésa ’nemzet- 
ő rségnekés sorkatonaságnak a ’haza köszönetétszavazá’s ma
gát permanensneknyilalkoztatá ki. A’ foglyok Vincennes e -  
rősségbe vitettek.

Május 17 kei te legraphi jelentés szerint a’ csend töké
letesen helyre állott, ’s a ’ papírok kelete is emelkedett.

Dunavizállás: B udán ,  május 19én 5 ' 3 "  9 /y/az 0 fölött.
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Ilirdetvény. rek ar;my ’s ezüstnemüek f. e. pesti medárdi o r-

A’pénzügyiminisztermm rendeléséből köz- szágos vásár alkalmával június 5én (ötödikén) 
hírré tétetik, hogy néhai b.BarkóczyLászló u rszé -  a ’ pesti kir. 30ad hivatal épületében árverés u t-  
kesfejérvári püspök tömegéhez tartozó éksze- jáneladatandnak. 2 — 3

Ilirdetvény.

G izliajóm i
C s ü t ö r t ö k ö n  május 18 kán induland az első gőzös

Ä s  o l n o k  I» m l T o k a j b a .
E’ gőzös já rá s  folyvást folytaLtatik, ha semmi akadály nem  lép közbe, 

minden csütörtökön Szolnokból Tokajra, 
minden vasárnap Tokajból Szolnokra.

P e s t ,  május 1 2 é n l 8 4 8 .  Az első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási tá rsaság
fóügyvivősége. 3 — 5

országos vásárra a ’ vidéki kereskedők és vásá-

A’ nagy méltóságú magyar kir. kincstár 
részéről ezennel közhírré tétetik: hogy a’ hradeki 
kamarai uradalomban eddig házilag kezeltetett 
korcsmáltatási javadalmak, nevezetesen a’ll lbo- 
ki vagy isPodjaczkovi,a’ hradeki raktárban léte
ző Mravniki,a’ hradekipiaczon levő, végre a’ Ki- 
rály-Lehottai és a’ feketevági korcsmák húsvá
gási joggal együtt folyó eszi. június 19kén ( t i -  
zenkilenczedikén) a’hradeki főtiszti irodában jö 
vő november lső  napjától számítandó öt észt. ’s 
így 1853. eszt.october utolsó napjáig bezárólag, 
nemkülönben a’ Lykavai kamarai uradalomban 
a ’ Lubrechnai és Oszadni korcsmák husvágással 
együtt folyó észt junius 26án (húszánhalodikán)

hasonlag folyó észt. november lső  napjától szá
mítandó négy észt.’s e ’ szerint 1852. észt. Octo
ber utolsó napjáig a’rosenbergi tiszttartói lakban 
tartandó árverés utján a’ legtöbbet Ígérőknek 
haszonbérbe fognak adatni.

A’ bérleni kívánók e’ fennevezett helyen és 
napon a’ szükséges bánatpénzzel ellátva megje
lenni hivatalosak. Az árverési föltételek a’hrade
ki uradalmi igazgatósági irodában megtekinthe
tők. A’ zsidók ezen javadalmak haszonbérletéhez 
csupán azon változhata'lan föltétel mellett bo
csáttatnak: hogy ha magokat az illető haszonbér 
kezelésére nézve keresztyén fogadós, csapiáros, 
mészáros,és szolgai személyzet tartására szoro
sanlekötelezik. Kelt Budán. 2 - 3

I l i r d e t v é n y .
Több felől nyilvánult aggodalmak meg

szüntetéséül mindenkinek tudtára adatik, hogy 
Pest városban a’csend és rend folyvást olly álla
potban van, miszerint a’ közeledőMedárd napi

rosok egész bátorsággal jöhetnek. Kelt sz. kir. 
Pest város i848ik évi május I9én tartott tanács 
üléséből. R o t t e n b i l l e r  Leopold s. k. h. 
polgármester. K a c s k o v i c s  Lajos s. k. fő
jegyző. 2  - 3

Munkások újsága.
Szerkeszti T á n c s i c s  M i h á l .  Évnegyedre április elejétől junius végéig teljes 

számú példány kapható ’s minden postahivatalnál előfizethetni e g y  fi iával : helyben 
44}  kr. ez. p. 1— 3

f  A’ pesti nemzeti Casino e’ folyó eszi. máj. 
21 kei rendkívüli közülésének végzése folytán 
részdijaikkal tartozó tagok 1847dik év végéig

terjedő tartozásaiknak 15 nap alatli lefizetésé
re újólag fölszóliltatnak — az i g a z g a t ó s á g  
á l t a l .  ' 1 - 2

7  K é r e l  em .  Miután hozzám naponként igen számos levél érkezik bérmentetlenül: 
kéretnek mindazon polgártársak, kik hozzám saját ügyökben levelet intéznek, hogy azt bérmen
tesíteni szíveskedjenek.—P e s t ,  május 21. 1848. K o r p o n a y  János, miniszterelnöki nera- 
zetőrseregi titoknok.

A’ gőgösök já rása a
1848ik évi május Íjétól kezdve.

S z o l n o k r ó l  S z e g e d r e ,  T i t t e l b e  és Z i m on  y b a  Pesttel kapcsolatban minden 
„  „  kedden regge l .
„  S z e g e d r e  minden szerdán és szombaton reg g e l  

S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden hétfőn, csütörtökön és szombaton reggel .
„  Z i  m o n y b a  minden szerdán reg g e l .

Z i r n o n y b u l  T i t t e l b e ,  S z e g e d r e  és S z o l n o k r a  minden csütörtökön.
Minden kedden indul egy vontatógőzös Szegedről Zimonyba, és minden pénteken 

Zirnonybul Szegedre.
P e s t ,  május Í jén  1 8 4 8 .  8 — 0

A kiadó tulajd. apiil I 8kai betegeskedőre óta szerkeszti K i r á l y i  P á l .  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel u r i-u tcza , 4 5 3 .  szára.
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FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Áldozzunk a’hazának. 
Miniszteri rendelelek, és kinevezések. R ovás. V i d é k i  m o z 
g a l ma k :  Borsod, Turócz, Jászkunság, Tolna, Körös, Szeréin, és 
Zágrábmegyékből- Nyilatkozat.)

Kü l f ö l d .  (Ausztria; Franczla, és Németország.)
É r t e s í t ő .

M A G Y A R O R SZÁ G  é s  ER D ELY .
P e s t ,  május 23kán .

Lejár t az üres szavak ide je ;  a’ Iiazaüságot ajkainkon 
hordozni, teltei mit sem tanúsítva, mai n apság  valóságos á -  
rulás. Ki hazáját úgy szereti, mint magyarnak szeretnie kell, 
lelke honijában is örüljön az alkalomnak, mellyben kimutat
hatja. hazaüsága mennyit ér.

Hazánk,csak elfogulatlanul tekintjük a ’ viszonyokat,ve
szélyben van, veszélyben forog nemzetiségünk, sót a ’ föld is, 
melly bennünket ez ideig táp lá l t ;  veszélyben l é t ü n k ,  mint 
már egy közelebbi számban kideritők.

És fájdalom! ha vizsgáljuk: igen sok hasonlatot lelünk 
az l 5 2 5/#év napjai és jelenünk közölt: ne adja is ten, hogy 
a1 hasonlat minden következvényeiben megegyező legyen.

Akkor is védtelenül állottak h a tá ra in k , —  a ’ v ég
vidékeken egyetlen T o  m o r i ő rködött csekély e rő v e l ,  mi
ként mai napság  H r a b o v s z k y  nehány vitézeivel. És ak
kor a ’ határokon hűtelenség nem emelgeté kigyófejél.

Akkor Horvátországban egy F r a n  g  e p á n  vitte a ’ 
hatalmai, ki a’ határok in tegri tásáért —  b á r  osztrák bérben 
állott ,— buzgón küzdendő vala,—  vonakodásával a ’ m agya
rok g őgé t  szándékozván megtörni csupán.—  Most ugyanott 
egy Jelasics bitorkodik, gyűlölettel viseltetve irányunkban, i -  
degen zsoldban, függetlenségről ábrándozva, cz im boraság-  
ban az európai szabadelvüség ellenével, ki pedig  őt is az el
vakultat népével együtt el fogja sodorni a’ rab ság  igája alá.

Akkor Erdélyben egy nagyravágyó Zápolya uralko
dott, ki nem kevesebb, mint a ’ korona után nyujtá ki kezét, 
az anyaország parancsainak csak akkor engedő, haszeszélye, 
vagy haszna úgy hozta magával. Most Erdélyben Zápolyánál 
sokkal veszedelmesebb szörny, a’ bureaucratia  űzi gazságait,  
szinte uralkodásra vág y ó ,  mellyért minden szentet elárulni 
kész. —

Akkor is fegyverleien volt az ország, mint most; akkor 
az éretlenség bábot üldözött; az elsatnyult nemzedék kicsiny- 
lőleg tivornyákkal ölte öntudatát: és most a ’ hoszszu béke 
ölén elpuhult ivadéknál nem kellett é már illyekel is tapasz
talnunk ? —

Az ellenség akkor kisebb vala, őseink diadalmasan meg 
meg harczoltak vele: a ’ mostanival m ég  soha nem mérkőz
tünk, mennyit kelljen ellen szegeznünk, nem tudjuk, csak an
nyi bizonyos, hogy a ’ toborzandó szám koránsem elég.

Akkor ellenségünk frigyeseket e ’ honban nem talált, 
holott most árulók laknak körünkben ,  rokonszenvre csábi— 
tandók iránta az elvakitott fajokat.

Az akkori barbár  csak hódítani, a ’ hódítottak fölött u -  
ralkodni akart: a’ mostani pedig a’ hóditottakat m egsem m i- 
sitni, életgyökerében, nemzetiségében megsemmisitteni tö 
rekszik,— mert a ’ szolgaság uralmának bizonyos jövőt csak 
igy ígér .  Akkor is nyugaton, keleten ellenség , a ’ hazában 
zavarok: most is n yuga t-  és éjszakon ellenség, —  a ’ hazában 
nyugtalan állapot.

Akkor i s . . . .  de ne füzzük tovább a ’ hasonlatot. —
A’ múlt fölötti előnyünk az volna tán ,  hogy  most nem 

egy osztály, de az egész nemzet p o lg á ra  e ’ hazának ,  tehát 
nagyobb az e r ő ,  melly szembeszállhat az e l len ség g e l ;  de 
mennyi még e’ részben a’ f é l re é r té s !

És hinni akarjuk, hogy a ’ mostani fiatalság felfogja hi
vatását,— az annyiszor pengete tt  hazafiságot vérével is m e g 
pecsételni k ész ;  hinni akarjuk, hogy most kormányunkban 
nincs viszály, jobbjaink egyesülnek a’ haza oltára k ö rü l ;  
hinni akarjuk, hogy a ’királyi név, ma sokkal varázsabb e rő 
vel b ir ;  a ’ trón  fontartása iránti buzgalom olly magasztos, 
mint a’ veszély perczeiben várható ; hinni ak a r ju k , hogy a ’ 
trón is m egértette  az idő intését, miként jövője csak e’ nem 
zet élén lehet; hinni ak a r ju k , hogy kötelességét megértette  
minden h o n p o lg á r , ’s a ’ haza integritása, fü gge t lensége ,—  
szabadsága, nemzetisége fon tar tásaért  semmi áldozatot na
gyolni nem fo g .—

E ’ h itben— a’ veszély nagyságá t kimutatva, —  bizton 
intézzük szavainkat honfitársainkhoz, hogy ki csak bírja, kös
se föl kardját, vigye áldozatul vagyonát a ’ hon oltárára ,  mert 
különben a ’ jövő re á  és utódaira nézve tökéletesen elveszett. 

Ha most vonakodnánkjha most is csak szájjal vallanánk

hazafiságot: apáink sírjukban fordulnának m e g á tk o zv a  a ’ pil
lanatot, mellyben véröket onlák olly hazáért , mellynek szent
sége  az utódok szivéből kihalt,  mellynek ugyanazért fiai az 
életnek egy pillanatára sem érdemesek.

És ha nyomoru közöny, vagy gyávaság  miatt elveszni 
hagynék a ’ haza szabadságát: gyerm ekeink , unokáink is át
kozva emlegetnék az apák nevét;  saját véreink tagadnának 
meg, mert gyalázat bélyegét ütők a ’ nem ze tre ,  melly eddig 
tiszteletben állott a ’ népek előtt.

Az nem lehet, hogy mi m ost,  midőn koczkát vetettek 
sorsunk fölött, közönnyel várnók be az ig á t :— mi látjuk, é— 
rezzük, hogy áldoznunk kell, vért v a g y o n t ,— ha m ég  a ’ jö 
vőben is élni akarunk,— és mi áldozni fogunk ,  áldozni min
dent, hogy dicsőségben viruljon a ’ magyar név századok után 
is. Nekünk elvesznünk nem szabad!

A z igazságügyi miniszter d  királyi curiának.
I. Az igazság g yorsabb  kiszolgáltatása tekintetéből, a’ 

kir. curiánál következőket láttam szük ség esn ek :
A’ hétszemélyes tábla váltóosztálya ezentúl naponként 

tartson üléseket.
A’ váltóosztályon kívül, a ’ mennyire csak lehet, még két 

tanácsban üljön öszsze a ’ hétszemélyes tábla, po lg á r i  ’s bün
tető ügyek fölött ítélendő, —  és pedig mindaddig, mig szük
séges  leend; különösen a ’ büntető perekben törvényszüne
tek alatt is.

A’ királyi tábla ezentúl az ú rb é r i  perekben is fölebbvi- 
teli b íróság leendvén, olt egy állandó ’s rendes úrbér i  osz
tály alakíttassák, mellynek külön állandó előadóilesznek,’s e -  
zen előadókhoz, mind a’ számvevői hivatalból, mind pedig  a’ 
volt helytartó anácsnak eddigi ú rbér i  dolgokkal foglalkozott 
némelly egyedeiből, ha szükséges leend, újakból i s ,  s e g é d -  
személyzet fog adatni.

Ezen úrbéri osztályon kívül a’ kir. táb la  minden esetre  
m ég  két, sőt —  ha a ’ szükség úgy hozza magával —  három 
tanácsban üljön öszsze ,’s foglalkozását különösen a ’ bűnvá
di perekben, valamint szintén az úrbéri  osztály is az ú rbér iek 
ben törvényszünetek alatt is folytassa.

A’ váltófeltörvényszék hasonlóul két tanácsban fog e -  
zenlul folyvást öszszeülni.— Magától a’ törvényszéktől véle
ményt kívánok az iránt: nem volna é czélszerü e ’ két tanácsra  
nézve, hogy az egyik folyvást’s kizárólag váltói — a ’ másik 
pedig  csak csődperekkel foglalkozzék.

Hogy pedig  a ’ k. curia  ek épen több  tanácsokra  oszol
hasson, szükséges: hogy annak állandó rendes tagjai m eg sza -  
porittassanak. Ugyanazért :

A’ hétszemélyes táblának,— mellynél a ’ főherczeg n á 
dor, mi n t ő  felségének az országbóli távollétében teljhatal
mú királyi helytartója, semmi esetben nem elnökölhet,— re n 
des elnöke az országbirá ja  leend;— ezen elnökönkivül,az o r 
szág prímásával együtt , kit, ha a ’ most ü res  prim ási szék b e -  
töltetik is ,egyéb foglalatoskodásai ri tkán engednek a ’ b í rá s 
kodásban részt venni,— harm inczhárom  eg yház i’s világi ta 
gokból álland, kik közöltöt váltói előadó leend.

A’ kir. tábla fog állani, elnökén a ’ kir. személynökön kí
vül, szinte harm inczhárom  e g y h áz i’s világi tagból; ezek k ö 
zött négy tag  állandóul és rendesen  az ú rb é r i  pereket fogja 
előadni. Az ú rb é r i  osztályhoz kir. személynök ur nevezzen ki 
a ’ tábla  tagjai közül egy állandó elnököt és az általam alább 
kijelölendő előadókon fölül m ég  két közbirót.

A’ váltófeltörvényszék állani fog az elnökön fölül m ég  
egy rendes alelnökből,és tizenegy tagból.

A’ hétszemélyes táblához, kir. táblához és váltófeltör
vényszékhez f. hó 2  l é n  tör tént kinevezéseket azon m eg jegy
zéssel küldöm át a’ kir. curiának, hogy e ’ hétszemélyes tá b 
lánál eddig volt számfölölti h á ro m  közbiró: Vághy F e -  
rencz, Széli Imre és Bay Gyögy urak —  valamint szin
tén a ’ most kinevezettek és a ’ legközelebb kinevezendők 
is —  egyiránt rendes tagoknak tekintendők. A’ hétszemélyes 
táblához m ég hiányzó egy ország zászlósa, az egyházi rendből 
hiányzó egy tag,és a ’ világiakból hiányzó négy tag  ’s ezek kö
zölt különösen két váltói előadó,—  valamintszintén a ’ királyi 
táblánál hiányzó egy pap i’s három  világi tagok,közelebb fog
nak előterjesztésemre ő fonsége  a ’ n á d o r ’s kir . helytartó ál
tal kineveztetni;— ugyanakkor a ’ most ü rességben  levő i té lő- 
mesteri hivatal is betöltetik. —  Az úrbér i  osztályban előadók 
leendenek: Olgyay Titus, Bállá E ndre , T operczer  Ödön urak, 
a ’ negyedik még kinevezendő.

Az 1 8 0 7 :  lOdik czikkelynek rendelete ,  melly szerint 
a ’ királyi curiánál minden odafölebbvitt  ’s olt folyamatban 
levő perek  szigorúan m egtar tandó  sorozat szerint volnának

elítélendők, m ár hoszszabb idő óta meg nem tartatott . L e g 
egyszerűbb volna ugyan a ’ pereket mostantól kezdve az em 
lített törvényben kijelölt sor szerint venni vizsgálat alá;de m i
vel a ’ vizsgálandó perek  száma fölötte nagy , ’s azok közöli 
számos olly pe r  v a n ,  mellynek fö lv é te lé ta ’ felek csak azért 
nem sürgetik, mert már magok közt rég  megegyeztek, és igy 
az illy pereket is sorszerint vizsgálatalá venni nemcsak szük
ségtelen  idővesztés volna, hanem az egyezség által m ár m e g 
nyugtatott felek közölt könnyen újabb zavart ’s egyene t len 
séget is támaszthatna: felszólitom ezennel a ’ kir. cu r iá t ,  t e r -  
jeszszen előmbe javaslatot az i r á n t :  mikép lehetne , a’ most 
említett bajt is elkerülve, a ’ so roza tra  nézve úgy intézkedni, 
hogy minden kedvezés vagy különböztetés nélkül a ’ p e r le 
kedők a ’ felhívott 1 8 0 7 :  lOdik t. ez. érte lmében sorszerint 
nyernék el az igazságkiszolgáltatást.  Addig is ped ig  szüksé
gesnek tartom azt, hogy azon sorozat, melly minden törvény
folyam idejére m egállapi tta tik ,  nyilván kifüggesztessék, és 
szigorúan megtartassák. Ezen fölül ped ig  naponként k ifüg- 
geSztessék azon perek so ra  is, mellyek következő napon a ’ 
királyi vagy hétszemélyes táblánál megviszgáltatnak.

Azon szokást sem tartom czélszerünek, hogy a ’ kirá
lyi táblánál minden előadónak külön p e r tá ra  v a n , ’s a z lm in -  
deniket az előadó által megbízott e g y  e d e k  kezelik, kik 
minduntalan változnak, —  minden illyen p er tá rban  külön 
folyó száma van a ’ pe rek n ek ,  ’s midőn magok az előadók 
is változnak, ’s egyik vagy másik pe r  az elébbi perlárbó l e l 
véve, más előadónak adatik át, a ’ zavart elkerülni gyakran a -  
lig lehet. Szükségesnek tartóin tehát, hogy egy öszszes nagy 
p e r tá r  alakíttassák, mellyben minden, akár fölebbvitt ,  akár 
a ’ kir. tábla előtt folyamatba telt p o lg á r i ’s bűnvádi perek  e -  
gyesittessenek. Úgy mindazáltal, hogy külön h e ly e , osztálya 
és folyó száma legyen a ’ táblai pereknek, külön a ’ fölebbvit- 
teknek ’s ezek közt ismét külön a ’ polgáriaknak, külön a ’biin- 
vádiaknak. Az egész p e r iá r ra  egy állandó , rendes fizetéssel 
ellátott, hites fő p e r tá rn o k , ’s a ’ szükséghezképest több — • 
szintén állandó ’s fizetéses perlá rnokok  viselnének g o n d o t ; 
ezek volnának felelősek az egész kezelésről, ők adnák ki az il
lető feleknek vagy ügyvédeiknek téritvény mellett a ’ pereket, 
mindenről rendes jegyzőkönyvet vezetnének; az ítélet alá bo
csátott pereket is ők adnák az elnök rendele tére  az előadók
hoz.— Intézkedjék a ’ királyi curia  e’ szabálynak czélszerü 
végrehaj tása  módjáról, ’s nekem aziránt tegyen tudósítást.

P e s te n ,  május 2 5 é n  1 8 4 8 .  D e á k  F e rencz ,
igazságügyi miniszter.

II. A’ helybeli törvényszékekben az igazságügyi minisz
ter  előterjesztésére, következő egyedek neveztetlek ki a ’ n á 
dor kir. helytartó ő fönsége által:

A’ hétszemélyes táblához közbirákká: Noszlopy Ignácz, 
eddig sopronyi váltótörvényszéki elnök,’sC sászárSándor;vál-  
tói előadóvá: Laczkovics János, váltóföltorv. ülnök.

A ’ királyi táblához: Olgyay T., T opercze r  Öd., Tolnay 
Károly, BalIaEndre,Kendelényi Károly ,Nagy Lajos (K ecsk e -  
métváros főbírája), kik közül Olgyay Titus,  T o p erczer  Ödön 
’s B allaEndre  ú rb é r i  perekben  lesznek előadók.

A’ váltófeltörvényszékhez előadó közbirákká: Stettner 
Gy., Katinelli K., ZlinszkyJános,és Joannovich Döme.

III. Az eperjesi kér. táblához, az igazságügyi miniszter 
e lő te r je sz té sé re : Bükk Zsigmond elnökké, Turánszky Pé te r  
ped ig  ülnökké neveztetett.

Miniszter elnöki hivatalos közlés. 
K i n e v e z é s e k  a ’ m i n i s z t e r e l n ö k i  h i v a t a l h o z .  

Miniszterelnöki titoknokká, a ’ főhg nádor kir. helytartó 
által a’ministerelnökelőterjesztésére  kineveztetett: Jászay Pál. 

Iroda  igazgatóvá: Kuthy Lajos, fogalmazóvá:Térey Ign.

R o v á s .
Petőfinek , , A’ királyokhoz“  irt versére  egy k lar inétos 

ellenverset irt:— A’ bécsi ágostaiak tem plom ában C a n  ó v a  
rem ek mausoleuma előtt megállt egyszer egy művész,’s m o n -  
d á :—  „m egfogha ta t lan ,  hogy tudának illy nyomoru emléket 
ide állítani, koldust és oroszlánt.“  —  és haza ment, ihletsége 
terem te egy más oda állítandó m ü v e t .—  Egy hó múlva j e 
lenté m a g á t , ’s m ü v é t .—  Megvizsgáltatván az ajánlott m ű ,  
szent Lázárt ábrázold. — a’ művész ped ig  volt fazekas. —  

Éj volt az erdőben. —  Uralkodtak a ’ baglyok;—  m e g -  
v irad t,’s a ’ baglyok eltűntek, —  ’s e lk e z d é k a ’ madarak hal
latni h an g ja ik a t .—  Elsők voltak a ’ kakasok, kik h irdeték a ’ 
v i lág o sság o t .—  miután a ’ r igókat,  és szajkókat felkoltötték 
volna, suttogni kezdének ezek, hogy m iért  kiabálnak a ’ ka
kasok olly hangosan, hogy azt nem kell tűrni,  és e lhatározák
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jövő alkalomkor nekik macskazenét adni. Elfeledték a’ rigók 
és szajkók, hogy őket a’ kakasok kelték föl álmaikból, és ők 
tartják ébren, és viaskodó természetüknél fogva ők szállnak 
szembe legelőször a’ madarak ellenségivel.—

A’„Nemzeti“  múltkori ötven álgyús újdonságával, »Ha
zánka t  is lóvá lette, —  szerkesztője megpatkólhatja. —

Múlt tegnapiban egy derék pesti kereskedő búcsút járt 
az izraeliták boltjaiban hirdetvén az isten üdvös igéjét mond
ván: no ti tolakodók voltatok mindig, tolakodjatok most is, 
csak írjatok alá annyit, hogy ti is tőnkre juthassatok, minket 
is kényszeritsetek aláíratni, —  mikor íllyen rósz idők járnak 
semmi gseft nem megy.— Ezek valánaka’ keresztyén ember
nek apostolkodó szavai az izrael néphez.—  Szent haza küld- 
jed áldásod im e’ fiaidhoz.

Bécsben hir szerint 150republicanusl bebörtönözlek.—  
Ezután csendes lön a’ város. —  Hydra fejeket vagdalnak le.

Egy pesti ifjú polgár lelkesítve napjaink szellemétől, 
eltökélé magában beállni az önkéntesek seregébe, rögtön 
tollat fogott, és levelet irt Fejérvárra az életbiztosító társaság 
hoz, —  és ezután. —

Hazánk szegény, mintáz ulszélre letelt gyermek, vagy 
kit a’ rablók megfogtak, megkötöztek és jól elpáholták,’s mi
után mindenéiül megfosztás, útnak ereszték. —  A’ haza sze
gény, és mégis vannak gazdag fiai.—  Koldus anyának király 
gyermekei.—  Ne hagyjátok hazafiak! és nézzétek az iveket 
mire a’ szegény anyának adomány iratik, ott megtudjátok, kik 
a’ hű gyermekek.— És jegyezzétek föl a’ kakukűakat.

V i d é k i  m o z g a l m a k -

T olna . Mártzius 8án tartatott először az állandó bi- 
zottvány ülése, ezt megelőzte eslve midőn a’teendők fölött ta— 
nácskozványt tartottunk, hire jött, hogy ujdonan kinevezett, és 
szeretettel karolt főispánunk megérkezett ’s már a’ megyeház
ba szállott. —- A’ tanácskozván}'nem késett első alispánunk 
tolmácsolása mellett nála megjelenve, őt üdvözleni. —  Más 
nap ülés kezdete előtt közénk Bezerédy István népemberünk 
vezérlete alatt megbízott válaszlvány hitta meg, miután a’ 
templomba sieténk buzgó fohászinkat a’mindeneket kormány
zóhoz bemutatni.-— Fölesküvés után a’ főispáni remek szó
noklatot, az ősi szokás szerint négy főbíró által történt fele
melés után Hegyessy főjegyző viszonozta.Igy egyszerűen min
den kül pompa nélkül lön az ezrek bizodalmát magában fogla
ló férfiú hivatalába igtatva,annál nagyobb diadalt ült keblünk
ben azon tisztelet, mellyet kormányzónknak isméretes jelle
me és igazságszeretele már ez előtt is kivívott magának —  
Miniszteri rendeletek következtében sajtóvétség eselébeli 
bíróság, mint ezt az eskültszéki alakitásmód 15. §a értelme
zi, megválasztatotl; a’ nemzetőrök ’s képviselőket választók, 
és eskültszéki képességgel bírók öszszeirására küldöttségek 
utasittatlak. —  A’ megszűnt uriszékek helyébe törvényszé
kek alakiitattak Szegzárdon, Földváron, Ozorán, Hőgyészen, 
és Bonyhádon. —  A’ népjegyzőket kemény csapás é r i , a’ 
felmondások napi renden vannak,ez okból a’bizotlvány határ
zónán kijelenti, hogy a’ szerződés fog ezentúl sinórmértékül 
szolgálni, különben pedig, ha ez nem volna, előleges beje
lentés mellett féleszt, felmondás kívántatik arra, hogy a’jegy
zők a’ nép bizodalmától minden ok nélkül elejiessenek. Ná
lunk minden rendben van.—  r. 1.

Bors o dm e g y e .  Miskolcz máj. 17. Lehető rövidség
gel igyekszem elbeszélni, mi vidéki életünkben ez esemény
dús napokban érdekes történt.—  Főispánunk beigtatása f.h. 
8án ment véghez a’ régi sallangos divat mellőzlével. Az e- 
lőlte volt nap városunk egész nemzetőrsége diszmenelben 
tisztelkedelt előtte: éjjel, mivel nem valósult hírek szerint azt 
rebesgoték,hogy a’ szendrei járás egyik nyughallan táblabi- 
rája nem igen békés demonstraliókra készül, a’ nemzetőrség 
5 hadnagyalja századaik külön őrhelyeire volt kirendelve ’s 
kettős őrcsapatban czirkálának,de az éj nyugodt és csendes 
vala, a’ nappal is, a’ szabad ég alatt tartott közgyűlés roppant 
számú jelenvoltak előtt a’ legbékésbben folyt, a’ törvények 
kitörő éljenekkel fogadtatlak, az uj kormánytagjai nagy lel— 
kesüléssel megéljeneztetlek; csenddel hallgalák végig a’bi- 
zottványi előmunkálatokat, a’ kerületi felosztásokat, Csát,Kö
vesd, Keresztes, Bessenyő, Edelény, de az utólsónál a’ zaj ki
tört, Várkony legyen é vagy Dédes? Ez volt az Éris álmája 
\s miután a’ torkok kissé elfáradtak, főispánunk a’ kétrészre 
állásból ítélve Dédest mondá ki. Ezzel szép csendesen haza
oszlottunk ; csak könyvárusainkat láborozá körül a’ vidéki 
nép,és száma nem volt az uj törvény vevőinek.— Ki kételked
nék aztán nemességünk loyalis ’s békeszerető létén ?

1 lkén városunk tartá közgyűlését a’ szabad ég alatt,’s 
kevés híja hogy öszsze nem zavarodtunk: az előzvények ezek: 
v.fóbiró a’ város minden osztályú értelmiségét egyiránt kép
viselő tanácskozvány elibe terjesztő előleg a’ belügyminisz
teri körlevelet a’ városok újabb törvény nyománi teendője i-  
ránt. A’ tanácskozvány azon véleményű vala, hogy Miskolcz 
állása egészen kivételes, megyétőli függő állása megmaradt, 
holott külön követválaszlói testület, rendezett tanácsa van,de

még csak adófizetők fölött ítélhet; hivatalnokai fizetésének 
emelése ’s több rendszer behozatala ebben csak az újabb 
megszaporitandó adó-alapról feltételeztetik, melly csak máj. 
ltől veszi kezdetét’s igy nincs egyéb hátra, mint fölirást in
tézni a’ minisztériumhoz függő állásunk megszüntetése és 
szabad kir. városi hatósággá emeltetésünk iránt, a’ törvény- 
parancsolta teendők iránt pedig intézkedni, —  a’ népessé
get öszszeiratni, hogy kijőjön : vájjon nagy vagy középváros 
vagyunk é; ennek folytán a’ választási kulcs kidolgoztat
ván a’ választók öszszeirását elrendelni ’s a’ kél követválasz
tási kerületet felosztani. A’ minden rendű és színezetű ta
nácskozvány ezen a’ népességet öszszeiró küldöttség névso
rát javaslatképen el is készítette.

Azonban lön forrongás; értetlenség, vagy rossz akarat, 
’s kapczáskodó ludákosság ott is vél találni csomót, hol az 
nem lehet a’ kákán; több helybeli demagóg egy uj találván— 
nyal, egy uj definitióval gazdagiták Rotteck Staatslexiconál, 
mikép polgár csak az, ki mesterember vagy kereskedő, a’ ki 
tehát nem polgár, —  ki vele! —  ámde a’ földbirtokos, fis
kális és díplomalicai osztály sem kereskedők sem mesterem
ber nem lévén nem polgár, tehát ,,aussi mit ihm.“ Lőnek te
hát bezaklatásai a’ gyűlésbe ezen uj definilióju polgárságnak 
„a* polgárságot mindenből ki akarják hagyni, mindenüvé 
mindig csak fiskálist tesznek, —  ne hagyjuk“ —  ez volt a’ 
jelszó, és századunké ,,a’ testvériség“ — háttérbe merült.

Főbíró megnyitván a’ gyűlést előadd a’ tanácskozvány 
véleményét javaslatképen, felolvasá az öszszeiró küldöttség 
javaslóit névsorál; és ekkor a’ balul fogott osztályérdek szó
noka felállt az asztalra ’s beszédéből mintegy ennyit lehe
tett kivenni: „Az öszszeiró küldöttségben igen sok fiskálist 
lát elannyira, hogy ha más osztályok is képviselve nem lesz
nek, a’ város úgy lesz conscribálva, mint nrémellyek akarják 
hogy nem nagy, de közép, de kisváros leend, hogy tehát ez ne 
történhessék,ujnévsőrkészitést kér.“ — Azügyvédi karból er
re erélyesen viszszatorollatott a’ sértés ’s miután többen az 
ekép gyanúsított karból a’ javaslóit n é v s  o r b ó 1 mago
kat kitörölteték, az i n g e r ü 11 s é g nagy vala, —  egybi- 
zalom-comilé neveztetett ki az asztal mellett kiabálóktól ’s 
ez egy uj névsort készített, csaknem azon férfiakból állót, 
mint az elébbi; ez uj névsor elfogadtatott, a’ küldöttség föl— 
eskeltetni határoztatott ’s a’ gyűlés eloszlott.

Mi volt tehát valódi alapja ezen sajnálandó castszellem- 
kitörésnek? megmondjuk uraim: minoritási machinalio.Hogy 
hogy? ezt nem értjük, fogjátok mondani, csakúgy édes önök, 
hogy ha nagy várossá ad ki bennünket a’ népesség száma, a’ 
választói census nagyobb ’s igy a’ választó igen kevés , ha 
középváros leszünk, úgy a’ census kisebb ’s a’ választó sok, 
ki tehát nagy várost akar,az a’ kevés által hiszi elnyerni dia
dalát, minoritással akar hatalmat elérni. Elámilva, dupiroz- 
vamenté tehát az jparüző osztály vagy teljes öntudattal a’ 
csapdába, mellyre csábitóul igen heroicusszer, az érdekegy
ség, a’városunk átalakításánál ollynélkülözhetlen érdek-egy
beolvadás megölője, az oszlályszellem, alkalmaztatott, meg
határozni ezúttal nem akarjuk; deremélljük, hogy az osztályok 
egymásiránti viszonossága és méltányossága, mire bizony 
eddig itt panasz nem lehete, jövőre illyféle jelenésektől meg- 
kimélendi városunkat. Hála az égnek azonban,társaséleti köl
csönös vitatkozás után, ez osztályszellemü törekvés—  kivált 
miután a’népöszszeirásban vélt ’s óhajtóit igazságát föl nem 
találhatandja —  mert a’ kívánt számot már a’legvérmesbsem 
meri remélleni,— egész háttérbeszorult, ’s a’ viszszalépés 
után előlépes következett, a’ két elemet képviselő egyletek a’ 
casino és polgáregylet f.h. 16án egyesülten tárták közgyűlé
süket, mellyben elhatározák elnökeiket egy népgyülés öszsze- 
hivására megbízni, melly f. h. 17én a’ városháznál roppant 
számú gyülekezet jelenlétében megtartatott, indítvány tétetett 
egy nyilatkozatban a’ minisztériumhoz, iránta bizalmat és ra
gaszkodást és azon meggyőződésünket kifejezni, mikép ho
nunk uj alkotványa’s nycrlszabadságafenmaradásál’s a’ hon 
békéjét csak a’ mostani kormány zászlója alá minden osztály 
és pártszinezet nélküli egyesülésben véljük elérhetni, hogy 
megbotránykoztunk azon, a’ nép nevét áíarczosan bitorló for
radalmi párttöredék hangján, viseletén, melly épen a’ haza 
legjelesbeiből álló minisztériumot minden áron népszerülle- 
níteni akarja a’fololvasolt’s mintegy ezen eszméket tartalmazó 
nyilatkozat egész terjedelmében elfogadtatott a’ népgyüléstől 
’s a’ gyűlés elnöke mégbizalott annak a’ minisztériumhoz kül
désére, mire a’ gyűlés eloszlott minden zavar nélkül. S.

T u r ó c z  május 8án tartott bizollványi gyűlésen főis
pánunk az elnöki széket elfoglalván egyelőre a’ középponti 
válaszlvány tagjai törvényes esküt teltek le, ugyszinte a’ má
jus 4én kinevezett tbeli aljegyző Lilge József isföleskettetett; 
minek megtörténte után H.A. szucsányi lelkész azon inditvány- 
nyal állott elő, hogy municipális végzés hozassék, mellynél 
fogva a’ köztanácskozási nyelv tót is legyen. Megtevén az in
dítványt, ő azt tótul is előkivánta adni, hanem ebben némely- 
lyek erélyesb közbeszólása által megakadályozhatott, ’s miu
tán a’ tót tanácskozást sürgető zaj valamennyire csilapull,

többen igen alaposan kimutatták,hogyt.vény ellen végzést hoz
ni nem lehet.Tudlomra mintegy három szónok párloláa’tót in
dítványt, pedig egyik ollyan, ki a’ magyar nyelvnek ezelőtt 
igen buzgó pártolója volt, és másik, kinek épen lisztében áll 
a’ törvények sz.entsége fölött őrködni’s áthágóit megbüntet
ni. Sokan, kik hivatali tekintélyüknél fogva is kötelesek leltek 
volna e’ tárgyban nyilatkozni, hallgattak, mi okbul? másszor 
megmondom, ’s most csak azt jegyzem meg: hogy számítá
sukban könnyen csalatkozhatnak,’sha ez utón akarnak égbejő- 
ni, könnyen Bellerophon sorsára juthatnak. A’ főispán férfia
sán kijelenté, hogy a’ törvénynek hódolni kell, egyébiránt a- 
zon esetben, hol szükségét látná valamelly közérdekű tárgy 
közönségesilésének, a’ megfejtendők tolmácslását kizárólag 
magának vagyaz általa megbizandónak tartja főn elnöki jognál 
fogva, melly kijelentés legott tótul tolmácsoltatván, jóllehet 
azzal a tót elem sehogy sem birt megbarátkozni’s valahány
szor valaki magyarul beszélt, vagy uj tárgy merült föl,némely- 
lyek izgatása’s bizgatására a’ tót nyelvű tárgyalást mindegyre 
sürgelé, mindazáltal a’közügyek tárgyalásában legalább any- 
nyira haladtunk, hogy mik legsürgetősbek voltak, azokat job
badán elintéztük.

Ide tartozik jelesül a’ nemzeti őrségnek, és a’ sajtóvét
ségek iránt bíráskodandó esküitek öszszeirására minden já
rásban egy külön választvány kiküldése. Árva és számvevő- 
szék elrendezés, árvaszámadások átvétele a’ községi elöljá
rók választása iránt egy tervezet-kidolgozás. Hadi főadósze
dőnknek odaulasittatása, hogy a’ beszedett pénzt a’ szucsányi 
főhivatalhoz szállítsa,a’csendbiztosi számiételnél csak nyug- 
talványt mutasson elő.E’ gyűlés alatt áltáljában az izgatás ki- 
tünőleg szerepelt, a’ törvény salyrának neveztetett ’s miután 
többen fenyegetőleg a’ teremet elhagyták a’ tanácskozás ocs
mányságnak kereszleltetett, sőt mint beszélik, gyűlés előtt az 
izgatok egyike állal pénz is osztogattatott.

Megyénkben ha van némi mozgalom, azt a’ néptöbbség 
józanságának tulajdoníthatni legkivált, mert ha izgatás nem 
történnék, a’ tótságról senki sem álmodnék;minek igazolásá
ul szolgál következő eset is: május 4ki népgyülésre Turány 
mezőváros magyar fölirásu zászlóval jelent meg Szent Már
tonban, de itt a’ szabadságot kiállók ebeli szabadsági elvük
nek megfelelendő!« a’ turányiakat e’zászló elrejtésére kény— 
szeritették. Gondolom a’miniszterium itt erélyesbben fog föl
lépni, ’s a’ dolgokat ollyakra bízza, kik a’ nemzetiségnek va
lódi hívei. r.— 1.

J á s z - B e r é n y ,  május 23kán. Népgyülésből jövök, 
a’ szó valódi értelmében vett népgyülésből. Jász-Berény kö
rülbelül 20 ezer lakost számlál; e’ számból azok, kik az ösz- 
szeirás szerint választóképességgel bírnak, öszszegyültek a’ 
városháznál, hogy vasárnap (f.hó 28kán) tartandó tisztvá- 
lasztás ügyében némi előleges intézkedések történjenek.

A1 képességgel bírók száma 1064 —  csekélység az 
öszszes lakosságot tekintve, ’s máskép alig magyarázható, 
mint azon körülmény által, mihezképesl egyfelől igen sok az 
apró birtokos, ki a’ törvény kívánta jövedelmi qualiűcatiót 
meg nem ül i ; más részt meg a’ sajátságos jász viszonyoknál 
fogva, mellyek több tekintetben emlékeztetnek a’ patriarchá
lis rendszerre— négy öl teljes korú férfi él apai vagy anyai 
hatalom alatt egy családban, melly, ha keblében az osztály 
végbe menne, ugyanannyi képviselőt adna ki.

E’ kettes körülmény aggasztó eredvényre vezet a’ nem
zetőrség-alakításnál, ’s kétséget nem szenved, hogy ha va
lahol, a’ Jászságban lehető legtágasb értelmezést keilend a’ 
qualification:! szóló törvénynek adni; mert csak igy lehető, 
hogy a’ 20 ezernyi lélekkel biró városból nem e z e r  h á 
r o m s z á z ,  hanem öt hat ezer nemzetőr kerüljön elé. Ugyan 
ez áll a’ kerület egyéb községeire nézve is.

Tárgyamra viszszatérőleg lehelten őszinte örömmel 
nem szólnom a’ fönérinlett népgyülésről: itt láttam először 
életemben, mi az „a ’ nép bizalmát bírni,“  mit teszen a’nép- 
hez olly hangon szólni, melly annak keble mélyire hat.

Ha már magában sajátságos tünemény tömött terembe 
lépni, melly fulaszlásíg tömve van a’ földmivelő osztály kép
viselőivel,—  mit mondjak azon helyről, mellyre a’ jász gaz
dák öszszesereglettek ? Természetesen hájjal gazdagon meg
kent bundákban ’s jobbára nyakravaló nélkül —■ ősi szokás 
szerint.Szereltem volna e’pillanalban festő lenni,hogy lerajzol
hatnám azon arezokat, mellyek itt korkülönbség szerint vál— 
tozólag ecsetelve, de mind azon egy eredeti kinyomaltal egy
más mellé halmozva voltak. Szereltem volna magam mellé 
néhány Lármás pesti burgert , hogy látták volna, minő a’ 
magyar a’ haza legünnepélyesb pillanatában— akkor t.i. mi
dőn a’ közös veszélynek közös erőveli elhárításáról tanács
kozik. Ki éleiében illyesmit látott, az a’ pesti népgyüléseket 
tartalom nélküli szónoklataival, és százrótü közönyösségével 
— nagyszerűeknek nem ^találhatja.

Midőn Szentkirályi a* terembe lépett,ép olly rivalgólón 
az éljen, a’ miilyen mély volt a’ csend pillanattal előbb; ’s 
midőn a’ derék főkapitány elmondá,hogy e’ terem a’ népé (a ’ 
városház lerme)’s hogy ő ide nem amint főkapitány jelent meg,



hanem mint egyszerű polgár, ki semmit forróbban nem o- 
hajt, mint az erős jászokkal egy sorban küzdeni, ha kell, sza- 
badsagjhaza és királyért halni,—  határtalan lelkesüllség fog
ta el a’ tömeget'—• if ja, véne egyhangúlag kiáltá: mi is,mind
nyájan, kivétel nélkül.

Olvastattak a’ kormányrendeletek ’s fölhívások; az ol
vasást jegyző ur részéről sikerültnek nem mondhatnám, fő
leg a’ belügyminiszter egyik iratára nézve, melly megvallom, 
kellő elmélkedés után igen sok anyagot foglalhat magában el
mélkedésre,—  de a’ mellyet egy olvasásra —  kivált illy da
rabos olvasásra,a’ nadrágos ember sem igen érthet meg.

És azért velem együtt az intelligent azon része, melly 
a’ terembe nem férhetvén ajtó mögé szorult,—  nem kis öröm
mel vette a’ commentárt, mellyel főkapitány ur a’ fölolvasást 
kiséré.Elmondá,hogy fegyvert kiki szolgáltasson át az erre ki- 
neveztetendő választványnak melly az átveendeltekról jegyző
könyvet vezet két párban; egyike ezeknek a’ városi, másik a’ 
kerületi levéltárba foglelételni. A’ begyült fegyverek szapo
rítva a’ főkapitány állal megajánlott mennyiséggel, ki fognak 
osztatni a’ nemzetőrök közt, mert mint főkapitány ur meg- 
jegyzé, nemzetőr csak a’ törvényhatóságtól fogadhat el fegy
vert. Minthogy pedig előre látható, hogy az ekénl beszerezte- 
tendó fegyvermennyiség elég nem leend, olly fegyverhez kell 
nyúlnunk, melly hozzánk legközelebb esik, mellyel hoszszas 
használat utján különben is megismérkedlünk— ’s ez, folyta- 
lá szóló főkaptány —  a’ Kasza. Kaszáshadat állítunk, mon
da, ’s én vagyok az első,ki e’ hadba közvitézül ajánlkozom , 
van é ki velem egy sorban állni szégyenel?van é ki készséggel 
föl nem csap ?

Leirhatlan lelkesültség válaszolt e ’ fölhívásra. Első volt 
Pethes a ’ gyűlés elnöke*) —  utána a ’ város főbírája , utána a ’ 
közellevő a g g a s t y á n o k ,  mig a ’ távolabb eső fiatalabb rész 
tüzesen kiáltozá„mi is“ ; „nem  férünk oda“  ’s t, eféle.

A’ szükséges kaszamennyiség közpénztárból vásárol- 
talik öszsze; mindenki a’ maga kaszája átvételekor leteszi 
annak árát,a’ kitől ez nem telnék, közköltségen kap.

Választványneveztetett az a dák o z ás o k eszközlésére 
kerületi kisgyülésből szinte választvány fog kineveztetni a’ 
kerületbem többi községekre nézve is. Az adakozások, főleg 
nyers terményekben,úgy hiszem, tetemes mennyiségre fog
nak növekedni.

Tudtul adatott, hogy Jászberény egyik toborzási helyül 
van kijelölve a’ kormány által; egyszersmind folvilágositás- 
kép kimondatott, miként a’ tízezerre menendő mobilis nem
zetőrségbe beállni senki nem kényszeríthető, de hogy a’ ha
za megvárja,miszerint azok,kiket tűzhelyeikhez családjok nem 
köt —  minél számosabban csapnak majd föl e’ testületbe. 
J.Berényben állandóul volt ezelőtt is hadfogadás,nem is vittek 
el egyegy helyről többet katonának, mint innen, de azért tű
zessék ki csak a’ nemzeti zászló, ’s zendüljön r eg a’ hegedű, 
hiány nem lesz az önkénytesekben.

A’rendes nemzetőrség felesketése holnap menendvég-

* )  Pethes a’jászkerület benső életével olly szoros kapcso
latban van, a ’ kifejtendő alkotványos irány megállapítására olly 
befolyást gyakorlott eddig is, és gyakorland ezentúl még inkább: 
mihezképest róla itt alkalmilag némieket elmondani" fölösleg 
nem leend. Szluha nevezetessé lön az által, hogy Jászkunságban 
az alkotványos népélet gyökereit megmetszé, ’s éz által magát 
azon egészséges elemet, mit népnek nevezünk,’s melly eredeti 
minőségében sehol inkább nem mutatkozik, mint ép e’ helyütt, 
— ezen elemet mondom, mennyire tőle telhetők. — Szluha nem 
minden mngasb pártfogás nélkül megsanyaritá.

Pethes nevezetessége m ásnem ű,—  ő a’néphez csatlako
zott, ő érdekét, mondhatni létét kötötte a’ nép elem alkotvá
nyos fejlesztéséhez; m iként’s milly értelemben, azt itt részlete
sen elmondani nem lenne helyén, — elég tudni az eredvényt: 
Pethes, a ’nép embere, miután az !844diki országgyűléshez a’ 
jászgazdák színével a’ nép nevében petitiót nyújtott be a’Szluha 
kormány szülte viszszaéléseket illetőleg —miután mondom ezt 
tévé, részint bizonyos famosus buzapör következtében, részint ’s 
főleg m nt l á z i t ó  (ez utóbbi okból két évi) börtönre itélteték. 
Ott ült ő vasra veretve ’s a’ világtól, mellyet civíiisált embernek 
nélkülözni pokoli kín —  elzáratva majd három éven á t , nem 
csüggedve soha, számítva örökké azon n e p r e , mellyel jobb 
napjaiban szövetkezők.’S'a ’ martiusi napok számára is megho- 
zák a ’ szabadságot: bilincsei lehullottak, m aga azon várnagy, ki 
gyűlések alkalmakor Szluha békésének hátulját páratlan ügyes
séggel föl szokta emelni, hogy leülés közben valamikép öszsze 
ne gyürkőzzék; azon várnagy ki eldugatá kertjének kulcsát, ha 
az orvosilag kívánt szellőztetés következtében fogoly Pethes egy 
órára  fris léget szívni kibocsáltaték, azon várnagy végre,— ki 
Szluha képének a’ martiusi napokban történt kidobatásakor a’ 
jelenlevők közámulatára kannibali dühhel sürgette kevéssel e -  
lőbb vakontisztelt ura másának kivettetését,— azon várnagy volt 
ki a’ diadalmas népnek —  melly kedveltje kiszabadítására égő 
szövétnekeit suhogtatva tolult a’kerületház udvarára, -  nagy út
jában kalauza volt. —

E ’ várnagy, de m aga  Szluha is sokkal csekélyebb pontok, 
hogy sem illy eseménydús napokban más m nt hisztóriai tekin
tetnél fogya figyelmet érdemelnének: azonban jó az illyeket 
följegyezni, legalább lesz mit fölmutatnunk azoknak, kik á m u l 
takat szeretik viszszaohajtani.

Egyébiránt Pethes most a’ szó szoros értelmében kegyelt
je a ’ népnek— értem a’ Jászságban, mert hatása tovább nem 
terjed; — róla elmondhatni: hogy hivatalokat vesz el és oszto
gat. Ez utóbbi eljárásról nemsokára többet mondandók. E.
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be a* nagy téren, hol előbb a ’ fölállított csapatok tábori mi
sét fognak hallgatni.

Máj. 2 4 kén. A’ posta elindult, mielőtt levelem b evég ez -  
h e t é m ’s mint értesítve vagyok, csak 2 6 k á n te e n d  ismét utat
J.Berényen keresztül azon dicséretes ősi szokás szerint, m i-  
hezképest e lég,ha a ’ posta hetenként kétszer megy, a ’ kinek 
sürgetós üzenni valója van, fogasson h e ’s vigye meg m aga az 
üzenetet. —  Posta-rendezés , mikor jó el m ár a ’ te országod?

A’ tegnapi gyűlésről még meg kell említenem, misze- 
r in lSzenlkirály ia’szavazás bevégzéseig(kijelölő választvány- 
ra szavaztak) jelen volt, ülvén az elnök oldalánál mint egy
szerű p o lgár ,  ki tanulékonyabb népet aligha látott valaha an
nál, mellynek éltesbjeivel egyenként kezet szorított.  Voltak kik 
erővel m egakarák kezét csókolni,mások más jelekkel ügyekez- 
tek vonzódásukat nyilványitni, mig végre egy tisztes arczu a g 
gastyán pillanatra m egállapodván a ’ kedvelt vendég előtt, e ’ 
szavakban üntó ki érzelmeit: „T a r t sa  meg az isten sokáig köz
tünk“  mire főkapitány ur „Csak addig kívánom itteni tisztemet 
viselni, mig a ’ nép szeretetét b iro m .“  így szokott a ’nóp szól
ni ’s igyen válaszol az, ki meggyőződésből barátja a ’ népnek.

Nem hallgathatok a ’ helybeli derék lelkészről sem .R aj-  
ta a ’nép gyermeki buzgalommal csügg , ’s mélyen vési szivébe 
a ’ szól, melly a ’ tisztelt apát ajkiról érkezik. Ezenféríiu majd 
egy negyedszázad óla vezérli a ’ népet fáradhallan türelemmel 
oktatván ’s világosítván azt föl szüntelen.

Múlt vasárnap egyházi beszéde tárgyául a ’ haza mosta
ni állapotát válaszlá,’s midőn elsorold a ’ veszélyeket,mellyek 
a ’ hont minden oldalról fenyegetik, ’s elmondd a ’ köte lessége
ket, mik illy súlyos időben a ’ haza hű fiaira várnak, érzelmitől 
e lragadtatva kiáltá „ É n  ( a ’ 6 0 a t  megközelítő) leszek első, ki 
kardot ragadva, soraitok elibe állok, hogy veletek együtt v é 
delmére szálljak a ’ forrón szeretett hazának, ’s ha isten úgy a -  
karja, segítem annak ilju szabadságát megállapítani.“  így és 
nem másként szól a ’ jó pap, ki apostoli hivatását igazán föl
fogd, ki az egyházat a hazától elválasztani m ég  gondolatban 
sem képes. — •

R eggel 6  ó raótaszakadatlanul szól a ’ zene, a ’ nép g y ü -  
lekszik a’ városház körül, kilencz órakor nagy tábori mise ’s 
aztán az ő rse reg  esketése; eldobom toliamat, hogy szem ta
núja legyek a ’ nagyszerű ünnepélynek.

A’ misének vége, buzdító egyházi szónoklat; később az 
ő rse reg  eskütétele; az eskü egyes mondatait erőteljesen hal
la t ja ja ’ hőn szeretett lelkész szavait a ’ fölállított csapatok ih -  
letten után hangozta tják.

A’nemzetőrség  tiszteket választ: a ’népből egy szó :„ tisz-  
teknek értelmes embereket kell választani“  minden tiszt a ’h o -  
noraliorok közül vétetik. Altisztekül leginkább iparosak sze
mélteinek ki; egy po lg á r  ifjú megköszöni a ’ neki szánt tize— 
aessége t és szomszédját ajánlja,mivel úgymond az Írni is tud , 
mi nélkül káp lá r  nem leljesithetiigazán kötelességét.

V árom  a ’ hadfogadási zászló kitüzetésél; e lm arad ; hi
hetőleg nem érkezeit m ég  pénz a ’ hadfogadó tiszthez, pedig  
kár,  sok derék legénytszalaszt el ezállala’ mobilis nem ze tőr
ség. A ’ jász embernek bor  kell, megzene ,  e ’ kettőnek ellen
állni ri tkán tud; tanúság r á  a ’ nádori huszárezred, melly e ’v i-  
dékról sereges tü l  szokta kapni ujonczait.

Minthogy épen pénzt emliték, szóljunk a ’ f ö l k e l  é s i 
é s  m a j o r k o d á s i  s z á m a d á s o k r ó l :  ez is pénz, m ég  pe
dig sok pénz. A’ kerületek közgyűlése f. e. junius 5kén leend; 
hihetőleg a ’számadások ügyekom olyanfog szőnyegre hoza t
ni. Annyit m ondhatok,— hogy többet ne mondjak— miszerint 
az igazságügyminiszter előterjesztésire tö r tént hárm as kine
vezés J á z s á g b a n -------------- igen furcsán fogadtatott.  A’ kunok
ról nemszólhatok; ezekalkalmasint nem olly a r ro g an so k .  Ha 
a ’ számadás, vagy helyesebben s z á m o l t a t á s ,  mint 
hihető, e ’ közgyűlésen tüzetesen fog tárgyaltaim', jó  len
ne kettőre figyelmeztetni: először: rög tön  eszközöltetvén a ’ 
vizsgálat ( term észetesen  olly értelemben, mint ezt fölszólitá- 
somban kifejtém)bizonyos öszszeg fordittassék a ’nemzetőrség 
fölfegyverzésére. Másodszor:— és itt figyelmet kérek— azon 
subalternus tisztviselők, kik a ’ dolgok uj alakulta által hivata
lukat vesztik, láttassanak el szinte a ’ nevezett pénztárakból 
bizonyos évszámra p.o. Öt évre terjedő sególydijjal. Ezt nekik 
megadni századunk humánus szelleme követeli; tőlük végkép 
m egtagadni lelkiismérelesen alig lehet. Azon helység jegyzők
p. o., kik gyermekeikkel együtt egyszerre  oda vettetnek a ’nyo- 
m or karjaiba,— hosszú évekig szolgáltak ingyen,később azon 
t u d a t t a l  foglalták el szerény állásukat, hogy az ö r ö k ö s ;  
kivevénazokat,  kik törvényszéki elmarasztalás utjánvesztenók 
hivatalukat. E ’ hitben, e ’ tudatban éltek ők éveken át, csoda é 
ha a ’ nagyobb részt közülök a ’ váratlan fordulat készületlenül 
találja? Ha valahol itt csakugyan szükséges a ’ komoly, férfias 
megfontolás. V ajhaa’ hármas kerület derék képviselői figyel
mükre méltatnák szavaim! E l e f á n t y .

K ö r ö s m e g y é b ő l  május 1 4én. A ’ bizotlványi ü lés
ben h a tá ro z ta to k  hogy a’ kihirdetett rögtönité lő b íróság é r 
vényében hagyassák; ha a ’ nádor a ’ bán ellen biztost küldene, 
ez mindazon eszközökhez nyúljon, mellyek az ő és az o rszág

védelmére szükségesek; elkerülhetlenül szükséges, hogy a ’ 
h á r m a s  o r s z á g  és Magyarország közt c o r d o n  vonassák. 
Körös és Kaproncza városokba legalább két zászlóalj ha tár
őr helyeztessék; minden határvidéki parancsnokok m eg in tes
senek senkitől utasítást e inem  fogadni, mint csupán a ’bántól, 
’s ennek m eg hagyására  harczkészen álljanak minden p e r e i 
ben; intézkedés tétessék, hogy az országba munitió és fegy
ver hozassák ’s ezek kivitele tiltassék meg; a ’ nép fegyverez- 
tessék föl’s tömegenkinti fölkelés eszközöltessék; azOlaszhon- 
ban csatázó határőrök helyett uj zászlóaljak rendszerit tesse -  
nek; a ’ tartományi gyűlés mielőbb egybehivassék; a’ m agya
rok t e r r o r i s t i k u s ü  mozgalmai ellen Bécsben teljes g a -  
rantia  eszközöltessék, ’s ha ez m eg  nem nyeretnék, a’ három 
ország nevében jelentessék ki: m i k é p  a z t  m a g u n k  
s z e r z e n  dj  ük  m e g ;  ’s azonnal kéressék m eg ő felsége a ’ 
horvátok hazáját és bánját védelmébe fogadja; minden h a tá r -  
őrvidék a ’ bán főhatósága alá helyeztessék, minthogy ha a ’ 
minisztériumtól tétetnek függőkké, minden osztrák tartomány 
e l e n y é s z i k ,  megsemmisül; (Minő erős az a ’ m agyar minis- 
terium!) a ’b á n so h a  se távozzék a ’ tartományokból,minthogy 
a ’ m agyar minisztérium veszélyes machinátiói a ’ turmezeih a -  
z a á  r u 1 ó k (?! )  á l t a l  i d é z t e t t e k  e l ő ,  e n n é l f o g v a  
T ú r  m e z ő b e n  t a l á l t a t ó  m i n d e n  f e g y v e r  s z e 
d e s s é k  b e ;  a ’ drávai,és verboveczi kerületi szabadosok a -  
zonnal fegyverbe léptessenek, ’s gyakoroltassanak a nép p e 
dig 2 Ótól 5 0  évesekig ezen czélra öszszeirassanak; minden 
pénzek, kivéve a ’ házi szükség fedezésére kívántakat,  z á ra s 
sanak le, ’s az első je ladásra  a ’ bánhoz küldessenek; minden 
hatóság saját részérő l egy felhatalmazottat küldjön Z á g rá b 
ba, kik a ’ tartományi gyűlés megnyitásáig a ’ bánnak segélyéül 
le g y en e k ; —  ezen határzatok a ’ hármas ország minden 
po lgár i  és katonai hatóságival közöltessenek; a ’ bánnak p e 
dig három tagból álló illyr küldöttség viendi m eg  azt.

Ugyancsak K örösm egye közönsége Ilrabovszky biztos
hoz levelet intézett, m ellybenől figyelmeztetve a r ra ,  hogy az 
illyreknem lázadók, kik a ’ dynastia és Ausztria érdekei ellen 
izgatnának, vagy Ausztria ellenségeivel tartanának, —  és fi
gyelmeztetve, hogy a ’ derék  H r ab o v s z k y mint o s z t r á k  
g e n e r a l i s  a ’ szinte derék  bán és osztrák generalis 
J e l l a s i c h  ellen hadat vezetni nem f o g : —  kijelenti: mi
ként a ’ körösmegyeiek jelen viszonyaikban semmi biztost el 
nem ismérnek; minthogy a ’ béke és rend  fenlartása a ’ mel
léktartományokban kizárólag a ’ bánt illeti; másrészről ped ig  
ezen biztosi kiküldés az uralkodó ház mostani szorult helyzeté
ben úgy c s i k a  r  t a  t o t t k i , -T—  ezt annál inkább hi
szik az illyrek, minthogy a ’ biztosi kiküldetésben emlitetl ki
rályi kézirat sem a ’ körösiekhez , sem a ’ bánhoz m ég  május 
2 0 ig s e m  érkezett m eg;ennélfogva kinyilatkoztatják a ’ körö
siek, hogy azon váratlan esetben, ha Hrabovszky csakugyan 
h a ta lo m m al,’s m a g y a r  poroszlók k íséretében m egje len
nék a ’ horvát földön, minden — • balalmukban álló morális és" 
physikai eszközt felhasználandanak, hogy magukat ’s nemzeti 
függetlenségüket, miként századokon át, úgy ezentúl is m e g 
védjék , megótalmazzák.

S z e r é m b ő l .  Mint m ár emlilők, a ’ szerb és illyr fana
tikusok egyházi gyűlésükben a ’ karloviczi érseket p a t r ia r c h a -  
vá, és S u p l i c á c z  ezredest vajdává kiáltották ki. —  Ezen 
ügyben május 15kén  küldöttség indult el a ’ bánhoz az e r e d -  
vény hű á tadására ,  egy más követség ped ig  C sehországba in -  
duland,melly a ’ testvér cseh nemzettel uj szláv szövetségre lé -  
pend. A’ szerb nemzet élénk kivánata egyesülni Szlavónia, és 
Dalmaliával, ’s minélelébb menekülni a ’ m agyar minisztéri
um körmei közül.

Z á g r á b  máj. lS k á n .  Azelőtti napon bevégzett báni 
conferen liaa’tartományigyüiésrendezésével elkészült .E’m u n -  
kálatbansok  é rdekes foglaltatik^övő számunk ter jedelm esben 
fog a r ró l  megemlékezni. — A ’ pesti hírlapnak e ’ városbó l 
egy rövid levél küldetett, mellyben tudtunkra adatik, hogy a ’ 
bán kormányunknak formaszerinti hadat üzent.— Honnét rae -  
riték német lapjaink közleményeiket, m ellyeka’ bán cap itu la-  
tióját hirdetik ?

A’ pesti német lap tegnapi száma m agán  levél után, mi 
azonban hitelesítésre vár, említi, miként a ’ f. hó 19én  rendi 
ülésben Z ágráb b an  az egybegyült illyrek által következő 
h o r v á t  m i n i s z t é r i u m  a l a k í t t a t o t t ,  de melly m ég  a ’ 
tartományi gyűlés által nem erősittetett meg: G aj Lajos kül
ügyi, O s s e g o v i c h  belügyi, G a v r i l o v i c s  firiancz, P e t -  
r o n o v i c h  cultus, V u k o v i c h  igazságügyi,  J e l l a s i c h  
hadügyi miniszterek. V r a n y i c s á n ,  K u k u l j e v i c s ,  és 
Y u k o t i n o v i c s  státustitkárok.

Mi e r re  csak azt jegyezzük meg: hogy 'o r s z á g o s  pénz
tárunk a ’ leglelkesb adakozások által n ap ró l  n ap ra  g y a rap o -  
dik;mobilis nemzetőrségünk számban, lélekben erősödik ,ren
des hadsergünk egy része Szlavóniában van, három  ezred ú t
ban a rra fe lé .  —  Kiknek nem kellett a ’ jó  bará t ,  keilend majd 
az ellenség.

Aljasságok ellen azon fegyverrel, mellyre különben a’
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lovagiasság az embert jogosítja , önmeggyalázás nélkül élni 

nem lehetvén,—
Miután Töllényi Miklós,Bécsben Jasper  Hügel és Manz- 

nál legújabban e ’ czim alatt „H ű tükre a ’ megbukott kanczel- 
l&ria, helytartótanács,és kamara hivatalnokainak“  —  m eg
jelent gunyiralában személyeink ellen méltatlan rágalmakat 
szórt, mi becsületességünk érzetében ’s azon biztos rem ény
ben, hogy a1 törvény előtt mindenki bármelly oldalról jö h e 
tő megtámadások ellen kellő orvoslatot talál, a ’ tá rgya t az il
lető eskültszéki b íróság ebbe viendjük. P es t ,  május 2 6 á n  
1 8 4 8 .  Jászát/ P á l  s. L ,  miniszterelnöki titoknok.

K endelényi F erencz , igazságügyi osztály-titoknok.

ó  felsége Magyarország k irá ly a , ’s ausztriai császár 
Insbruckban máj. 20kán  népeihez egy manifestumot bocsá
to t t ,  mellyben a’ bécsi eseményeket érintvén, gondolatától 
távol lenni állítja azt,mintha a ’népeinek adoltalkotványos j o 
gokat viszszavenni akarná, sőt kész azok kivánalát továbbra 
is teljesíteni, csak a’ rendes törvényes úton mint a ’ t Ö b b s é g 
kijelentett akarata terjesztessék szentesítése alá. Azonban a ’ 
máj. 15kei föllépés fegyveres kézzel követelte az engedvényt, 
mi által ő felsége nem látván továbbra  biztosnak a ’ bécsi la
kást, e ’ hegyes vidékbe vonult, hol egyszersmind közelebb 
van a ’monarchia  ügyéért hősen harczoló sereghez. Ajánlja a ’ 
békét ’s a ’ haza és fejedelemhezi hüségbeni szilárdulást. Az 
elbotlottaknak, de megtérök’nek atyai szeretete mindig elfo

gadásukra van.
A’ belügyminiszternek pedig tudomásul adja ő felsége, 

mikép Bécsbe csak akkor térend viszsza, ha a’ bécsiek rég i 
érzelmei ’s vonzalmáról a’ trón iránt teljesen meg leend győ
ződve. Addigpedig a’miniszterium gondoskodik,hogy a ’ mo
narchia és trón semmiben kárt ne szenvedjen.

E ’két okirat tartalmát jövő számunk egészben adandja.

K Ü L F Ö L D .
AUSZTRIA. B é c s ,  május 2 3 k án  esii 9  ó rakor  az 

ideiglenes hadi parancsnoknak Insbruckból máj. 2 0 á ró l  kö
vetkező jelentés tétetett: ó  felsége a ’ császár, fenséges c sa 
lá d j a ’s udvarával f. hó 2 2 kén esti tizenegyedfél órakor oda 
megérkezett . A’ felség elérkezése nem jelentetett; egy futár, 
ki csak néhány pillanattal előbb érkezeit, ludalá ő felsége j ö 
vetelét; mindamellett a ’ legrövidebb idő alatt az egész város 
ki lön világítva, ’s a’ m onarcha a ’ legnagyobb lelkesedéssel 
fogadtatott. —

Az angol bankból máj. 2 0 án érkezett m eg  az első e -  
züst készlet-küldés H am burgon  át 5 9 7 8  márka, 11 lat, ’s két 
nehezékben; e ’ küldemény a ’ bécsi banknálkézbesit te le lt ,  ’s 
azonnal a ’ főpénzhivatalnak adatott át, hogy folyó ezüst hú

szasokká veressenek. Hasonló ezüst-készlet küldemények 
m ég  váratnak.

Radeczky tábornok főtábori szállásáról máj. 18káról 
jelentetik: mikép Károly Albert néhány nap óta minden e re 
jé t  Pesch iera  megvételére fordítja, e’ miatt a ’ főtábornok Vi
cenza felé, ’s egyéb irányzatban mozdulatokat tőn , hogy a ’ 
piemontiakat más részről foglalja el. Peschierál most m ár az 
osztrákok annál inkább féltik , minthogy a ’ milánói kormány 
Károly Albertet— állítólag— arról bistosilotta , hogy az első 
elhatárzó győzelem után azonnal Lombardia  királyává kiál— 
tátik ki. E ’ czélra a’ szavazatszedő lajstromok Lombardiában 
kitétetvék, ’s a’ nobilik nagy erélyt fejtének ki az ohajott siker 
biztosítására, minthogy a ’ szerte mutatkozó r e p u b l ic a n s  
hatalmat csak ezáltal vélik nyakukról elhárithatónak. — N é
hány hónapra tán czélt érendnek,de t o v á b b r a ? —  •— 'közel 
van Francziaország, ’s még közelebb Schweiz.— A’ ,Gaz. di 
Gén.‘ jelenti: miként Parm a, Piacenza, R eggio  és Modena a’ 
sardiniai király főuraságának aláveték magukat.

FRANCZIAORSZÁG. Páris máj. 17én. A’ nemzeti gyű
lés palotája előlazálgyuk elvitettek, ’s az ülési teremben a’ 
10 ezer helyett már csak 4 0 0 0  vitéz táboroz; az ülés 12V2 
órakor megnyittatott; mintegy 3 5 0  képviselő jelent m eg azon. 
Az elnökjavaslatára  a ’ departamentek nemzetőreinek, kik a’ 
nemzeti gyűlés védelmére Párizsba siettek, e ’ készségűkért 
köszönet szavaztatik. Caussidiére levele olvastatott, mellyben 
nemzetőri hivataláról lett leléptét tudatja. Inditványoztatott : 
hogy következő hétfőn a ’ nemzeti gyűlés a ’ nemzetőrség és 
sorkatonaság fölött ünnepélyes szemlét tartson. —  S é n á r d 
jelenté a ’ 1 5ik osztály megalakultál.  A’ földészeti bizottságba 
7 1 3  tag jeg y zéb em ag á t ;  az igazságügyhez 2 2 3 ,  ellenben az 
algíri és gyarmati bizottsághoz alig 2 4 ;  ’s minthogy m ind
egyik bizottságnak 6 0  tagból kell állnia, kérdés támadt, mi
ként kelljen itt intézkedni?A’ határozat m egvizsgálásaa’re n d -  
szerező válaszlványhoz utasíttatott. Az ülés két órakor  nap i
rendre  tért át, vagyis azalkolványterv kidolgozásával m egb í
zandó választvány 18 tagjainak megválasztására.

A ’ népforradalom óta a ’ katonai ő rség  Párizsban foly
vást t a r t ; a ’ nemzetőrség  zászlóaljai éjjeleken minden téren  
táboroznak; minden utczaszögleten őr áll, e rős  czirkálók já r 
kálnak a ’ városban különféle i r á n y b a n ; az elfogultak közt 
lenni mondják Boquet, és R a isan l , mindkettő főhivatalnok. 
Több clubb a ’nemzetőrség  által bezáratott.  M 0 1 i é r é  club
ban e’ miatt viaskodásra került a ’ dolog, tüzellek mindkét 
ré s z rő l , ’s három nemzetőr, és két clubbisla elesett az ütkö
zetben. A’ Gazette des Tribuneaux szerint a ’ bebörtönzöltek 
száma 2 0 0 r a  megy. Minthogy a’ május 15kei néproham  kö
vetkeztében a ’ nemzeti gyűlés - te rem ben  több kár okozta- 
tott, mellyek javítást kívánnak, a ’ questorok jelentik, hogy a ’

publicum az alatt az ülések hallgatására  nem eresztelik. — •
Némelly lapok a ’ párisi nemzetőrség nevében követk. 

pontokatközölnek: 1) Minden határozatlan elvű,alias kétszínű 
tag a’ kormánybólzárassék ki. 2 )  Még ha tsorezred  szállittas- 
sék Párizsba. 3 )  Minden gyanús clubb zárassák be, ’s a ’ tö b 
binek jelöltessék ki a ’ kör, mellyben vitatkozásit teheti. 4 )  
Mindazok, kik május 15k én m in t  vétkesek bizonyodnak be ,a ’ 
nemzeti gyűlés által ítéltessenek el.— A’kihallgatásoknál tudo
másra jött,  miként Sobrior máj. I 5 . d .  u. 3 V2 ó rakor mintegy 
1 0 0  ember kíséretében a ’ belminiszteri lakba rontott,  hol 
minden irományt lefoglalt, ’s a’ belügyminiszteri pecsé te t 

j hatalmába kerítette ,de egy óranegyed után az olt termett n e m -  
I zetőrök által elüzetelt.

Hogy a ’ május l5 k e i  támadás olly nagyra  fejlődhetett , 
melly majd egész Francziaországot megrázkodtatá, némelly 
lapok a’ következő mulasztásokat, vagy a ’pártosokkali egyet
értést tulajdonítják okul. Midőn regg.4> ór. a ’ tömeg Blanquit, 
Louis B lanc-o t és Barbést élteté, ’s kiáltá: „ le  a ’ roueni la
kosok gyilkosival,— lám pára az aristokraták és burgerekkel“  
a ’ po lg á rő rse reg  vezére ezeket 2 5  embernyi csomókban tá
vul egymástól állitá föl, miáltal kölcsönös védelmül nem le 
helének.Ezen vezértdélután az őrség maga fosztá meg hiva
talától. A’ 4ik városrész mairje szabadon ereszté a ’ béxétle- 
neket, kik a ’ nemzeti gyűlés parancsára  záratánakel.A’re n d -  
őri főnöknek r é g  bejelentetett , hogy Sobriér  szállásán lőpor, 
’s egyéb hadi készületek gyűjteménye van ’s a’vizsgálat mégis 
elmaradt. Több ügynök nem teljesité hatósága p a ran csa i t . ’S 
v égre  m aga a ’ gyűlés elnöke a ’ közriadót verető  Aragónak 
megtiltá a ’ nép erővel széloszlatását. Rlanqui, B arbés, Sob
riér  vádállapotba tétetlek; ’s Vincennesbe szállíttattak, az el
sőbb állítás szerint megszökött . Nemkülönben vádállapotba 
tétetett a’ párisi községi clubb is, hol egész hadi munitiót ta 
lállak. Egy ezredes hivataláról letétetett ’s fogságra vettetett. 
Caussidiere lemondott rendőrfőnöki hivataláról,  több h iva
talnok elbocsállatott,  ’s a ’ fővároshoz közelfekvő sorezredek 
parancsot kaplak a ’ városba vonulásra.

NÉMETORSZÁG. Frankfurt,  máj. 19kén. Gagern H en 
rik státusminiszter 3 0 5  szóval ( 3 9 2  szavazó közt)a’ném et-  
szovelségi gyűlés elnökéül választatott meg ; utána legtöbb 
szavazatot kapott S o i r  o n  8 5 t ,  B l u m  3 .—  A ’ szövetségi 
gyűlésre Frankfurtba érkezeit követek eddigi száma 2 0 0 r a  
megy, közlök Bam berg  hajdani po lgárm este r  a ’ legidősebb , 
7 3  éves.— A’németek szövetségi hadi flotta gyűjtésére iveket 
nyitottak, ’s a ’ nemzeti önállását becsülni ’s megőrzeni tudó 
ném etség  nagy gyorsasággal,  ’s lelkesedéssel siet a ’ m egk i-  
ván'.ató költségek öszszeadására. Egy 12 álgyuval ellátandó 
hadi b r iggnek  építése kerül 3 0  ezer ,’s egy 6 0  álgyus fregatté 
3 0 0  ezer tallérba.

63ik szám.
A’ gftzüsOk in-

É R T

dulásai Pestről.
E S I T O. 1848.

1848dik évi május Ijélöl kezdve.
P e s t r ő l  B é c s i g  naponkint reg g e l i  6 ó ra k o r ,  kapcsola tban Győrrel.

,,  O r s o v á r a  minden vasárnap regge l i  5  ó ra k o r ,  Galacz és Konstantiná-
„  ,, polylyali kapcsolatban az oláh részen, és május 7  és 2 1  dikén
„  „  Odessával.
„  ,, minden csütörtökön regge l i  5 órakor (minden 14 napokban
„  „  egyesül Galacz és Konstantinápolylyal a ’ török részen .)

E ’ gőzősök megérkeznek O rsováról minden vasárnap reg g e l i  4  órakor ,  és 
minden csütörtökön délutáni órákban.

„  T i  t t é l i g  minden kedden és pénteken reg g e l i  5 ó r a k o r ,  le és fölfelé 
„  ,, Eszéken át; a’ kedden induló gőzös Szegeddel kapcsolatban áll.

E ’ gőzösökm indenvasárnap és szerdán délutáni órákban Titlelből megérkeznek.

Vontatóhajók indulásai.
P e s t r ő l  B é c s b e  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 

szombaton megérkeznek.
„  O r s o v á b a  minden kedden elindul, és minden szerdán megérkezik. 

P e s t e n ;  május Íjén  1 8 4 8 .
Az első cs. kir. szab. Dunaguzhajózási társaság föiiggnöksége. 11— 0

H i r d e t v e  11 y.
Az állodalmi javakhoz tartozó ó-budai ura

dalom részéről közhírré tétetik: hogy folyó 1848. 
évijunius hó 20dik napján az ó-budai uradalmi

2 )  a’ monostori halárban Szent endreiDu- 
na rév közelében létező korcsma G holdnyi szán
tófölddel, és egy házkerttel.

3 )  a’ nagymarosi uradalmi korcsma ’s mé
szárszék a’ hozzá tartozó 9 ' / 2 pozsonyi mérőre

főtisztségi irodában közárverés utján következő való szántófölddel ’s egy kis réttel.
királyi és egyéb haszonvételek bérbe fognak a -  
datm, úgymint:

1 )  a’ perbáli uradalmi korcsma ’s mészár
szék, a’ hozzá tartozó 4u2/ 8 holdnyi szántóföld
del és 6Vs hold réttel.

4 )  a’ perbáli uradalmi két kerékre járó pa
takmalom 5*^ holdnyi szántófölddel és egy há
zi kelttel.

5 )  a’ bogdányi uradalmi bolt a’kereske
delmi szabadsággal. 1— 3

H i r d e t v é n y .
Az álladalmi javakhoz tartozó ó-budai u ra -

, 16án (tizenhatodikán) ped^g a’ tahi ’s bogdányi 
(uradalmi pinezékben néhány ezer akó fejér ’s 
vörös borok edény nélkül a ’ szokott reggeli ó -

dalom részéről közhirré tétetik, hogy folyó évi rákban nyilványos árverés utján készpénzbeli 
junius hó 15ik (tizenötödik) napján a’ budaörsi, ' fizetés mellett el fognak adatni. 1— 3

Á r v e r é s i  h i r d e t v é n y .
A’ pénzügyi minisztérium kegyes jóváha

gyásából közhirré tétetik, hogy az 1847dik évi 
diósgyőri urad. termésű 44 hordó majorsági, és 
219 hordó dézma borok 1848ik évi junius 29kén

M i s k o l c z o n  a ’ kasznári lakban tartandó nyil
ványos árverés utján a ’ legtöbbet Ígérőknek kész 
pénz befizetése mellett eladatui fognak. —  Kelt 
Diósgyőrön május hó 9dikén 1848.

1 - 3

Á r v e r é s i  h i r d e t v é n y .

Felsőbb jóváhagyásból ezennel közhirré 
tétetik,miszerint f. e. junius 3<>kán Tarczalon a’ 
tiszttartói lakban tartandó árverés utján követke
zendő tokaji urad. kir. haszonvételek bé be a -  
datni fognak :

lször  Tokaj városában gyakorlandó husvá- 
gatás ijog  az ahoz tartozó szalonnaméréssel.

2szor a’ Tokaj-rakamazi, és timári halászat.
3szor a ’ kis tokaji száraz malom.
4szer a ’ tarczali Csukaház nevű korcsma.

5ször a’ tarczali fekete S a s  nevezetű ven
dégfogadó.

(iszor a’ tarczali négy búit.
7szer a ’ timári két száraz malom.
8szor a’ rakamazi határban létező 61 hold 

kenderföld I8 i8d ik  év november lső n ap já tó l ,  
számítandó három évre.Az árverésben részesül
ni kívánók,a’ szükséges bánatpénzzel, és biztosí
tókkal ellátva, az árverési föltételeket a’ diósgyő
ri lőtisztségi és tarczali tiszttartói irodában előre 
is megszemlélhetik. Kelt Diósgyőr május hó 1 2 -  
kén 1848. 1— 3

Hirdetvény.
A’ pénzügyi miniszterim) rendeléséből köz

hirré tétetik, hogynéhai b.BarkóczyLászló ur szé- 
kesfejérvári püspök tömegéhez tartozó éksze

rek a n n y  \s ezüstnemüek f. e. pesti medárdi or
szágos vásár alkalmával junius 5én (ötödikén) 

I a ’ pesti kir. 30ad hivatal épületében árverés ut
ján eladatandnak. 3 —3

Hirdetvény.
A’ nagy méltóságú magyar kir. kincstár 

részéről ezennel közhirré tétetik: hogy a’ hradeki 
kamarai uradalomban eddig házilag kezeltetett 
korcsmáltatási javadalmak, nevezetesen a ’Hlbo- 
ki vagy isPodjaczkovi,a’ hradeki raktárban léte
ző Mravniki,a’ hradekipiaczon levő, végre a^Ki- 
rály-Lehottai és a’ feketevági korcsmák húsvá- 
gásijoggal együtt folyó észt. junius 19kén ( t i -  
zenkilenczedikén) a’hradeki főtiszti irodában jö 
vő november lső  napjától számítandó öt észt. ’s 
igy 18>3. eszt.october utolsó napjáig bezárólag, 
nemkülönben a’ Lykavai kamarai uradalomban 
a’Lubrechnai és Oszadni korcsmák husvágással 
együtt folyó észt junius 26án (huszanhalodikán)

7 A’ pesti nemzeti Casino e’ folyó észt. máj. 
21 kei rendkívüli közülésének végzése folytán 
részdijaikkal tartozó tagok 1847dik év végéig

hasonlag folyó észt. november lső napjától szá
mítandó négy észt.’s e ’ szerint 1852. észt. Octo
ber utólsó napjáig a’rosenbergi tiszttartói lakban 
tartandó árverés utján a’ legtöbbet Ígérőknek 
haszonbérbe fognak adatni.

A’ bérleni kívánók e’ fennevezett helyen és 
napon a’ szükséges bánatpénzzel ellátva megje
lenni hivatalosak. Az árverési föltételek a’hrade
ki uradalmi igazgatósági irodában megtekinthe
tők. A’ zsidók ezen javadalmak haszonbérletéhez 
csupán azon változhata'lan föltétel mellett bo
csáttatnak: hogy ha magokat az illető haszonbér 
kezelésére nézve keresztyén fogadós, csapiáros, 
mészáros,és szolgai személyzet ta r tásá ra  szoro
sanlekötelezik. Kelt Budán. 3 —3

terjedő tartozásaiknak 15 nap alatti lefizetésé
re újólag fölszólittatnak— az  i g a z g a t ó s á g  
á l t a l .  2 - 2

A’ kiadótulajd. april l8 k a i  be tegeskedése óta szerkeszti K i r á l y i  P á l .  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel u r i -u tcza ,  4 5 3 . szám.



P E S T szain

MPíriPlpnik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden es csütörtökön; a T a r s a l k  o d o pedig pénteken, mindegyik minden ízben egyegy íven. Előfizethetni helyben a' szer 
kes/tn 's kiadó tulajdonosnál un utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeleteben, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kivái 

tatJó példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik 's pontosan és jutányosán közöltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Követjelöltek. Minisz
teri rendeletek. Nyiltlevél Vasvári Pálhoz. V i d é k i  i n o z g a l -  
m a k: Csanád, Zemplén, Szatmármegyékben.)

Kül f ö l d .  (Ausztria; (Bécsben máj. ‘26án újabb lázadás; Fran- 
czla, és Németország.)

É r t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
A  követjelöllek.

Beli áldott vagy te Hunnia! Benned minden magától is 
m egterem . Bátorság  és vad mák, művészet és cs icsóka ,  tu
domány és gomba, ah mi könnyen kelnek és virulnak a ’ te 
földedben!. Ásni, vetni, gyom láln i, i r to g a tn i : mindez nem 
sokára szükségtelen fáradság lesz. Csupán a r a t n i  járunk 
ezentúl, még pedig muzsika melleit.

Más szóval annyit akarunk mondani, hogy az önhittség 
pontja körül m ég  nem történt m eg  Hunniában a ’ szükséges 
forradalom. —

Pedig , komolyan szólva, a ’ jövő törvényhozó gyűlésre 
nézve épen a ’ s z e m é l y e k  kérdése , tehát egyelőre nem 
a ’ quid, de csakugyan a’ quis?a ’ legfontosabb kérdés.

Mert sületlen beszéd a z ,  édes po lgár tá rsa im , hogy a ’ 
t e k i n t é l y e k  kora valaha lejár. Csupán némelly egyedek 
tekintélyének múlik el az ő id e je ;  de áltáljában a ’ t e k i n 
t é l y  soha nem mehet ki divatból: mivel a z ,  örök szüksége 
minden időnek.

És ha már ez igaz, akkor ugyan minő tekintélye volna 
legközelebb törvényhozásunknak E urópa, és a ’ hazai 1 5 m i l-  
lió nép előtt, ha egy illy rendkívüli országgyűlés tagjai leg 
nagyobb részben amollyan széllel bélelt talentumokból á lla
nának, minők ez idő szerint számnélküli sokaságban tola
kodnak elő ?

Azt nem igen csudáljuk, ha s z é p n e k  képzeli m agát 
a’ r i p a c s ; ba e r  ő s n e k  hiszi m agát a ’ g y e n g e ;  mert ezen 
tulajdonságok egész misége relativ.De hogy b ö l c s n e k  ad
ja  ki m agát az, a ’ ki semmi tudománynak, ismeretnek nem bir 
elméleti, nem gyakorlati a lap ja iva l; csupán néhány politikai 
phrasis kong ki belőle minden öntudatosság  nélkül, hogy  az 
illyen, mint törvényhozó, tehát a ’ mai nagy időben mint n ép 
oktató, népvezér, léphessen föl, önmagával minden nyomoni 
ellenkezés, és mások előtti pirulás félelme nélkül: ez sehogy 
sem fér agyunkba. A’ tudom ányosság (legyen  akár elméleti, 
akár gyakorlati) mindig valami absolut d o lo g ,  melly nem 
méretik elébb össze kevesebb tu d ás ,  kisebb képzettséggel, 
hogy e’ szerint csupán relative m agát bölcseségnek kanoni-  
s á lh a s sa : az ész és értelem bizonyos fokig kül mértéket fel 
sem vesz, hanem csak önmagában mérheti m eg  magát; és ha 
e z e n  f o k i g  s e m  jutott még el a ’ ti positiv képzettségtök, 
kedves nagymerő polgártársak  ’s különösen táblabirák! ak
kor ne buzogjatok olly kézzellábbal az é r te lm iség  tem plom á
nak papjai lenni! Gondoljátok m eg, hogy egy —  kivált fo r
r adal mi — t ö r v é n y h o z á s ,  ha helyesen működik , száza
doknak, sőt ezredeknek ép it ;  ha ped ig  oktalanul működik, 
még egy pillanatnak sem ép i t ,  de könnyen örökre mindent 
lerombol, eltemet. Az istenség világalkotó munkája ,  és egy 
forradalmi törvényhozás müve közt nagy a ’ hasonlat. De a ’ 
történet egy em b e r ise m  mutat fö l ,  ki illy te rem tést e lőstu- 
dium és kellő önképzettség nélkül valaha végbevitt volna. A’ 
szentkönyv is csak e g y p á r  lényt említ o llyat,  kik sem nem 
szántottak, sem nem vetettek a ’ positiv érte lem mezején, —  
és mégis arattak.

Alkalmazzuk mindezeket egészen világosan.
Az ország választókerületeiben,biztos tudomásunk sze

rint, olly egyediségek is  kapaszkodnak k ö ve tség re ,  kik , ha 
m agyar  hazánk földabroszát kezökbe a d n ó k : F iúm ét,  vagy 
Peste t  2 4  ó rá ig  sem tudnák fellelni rajta; kik a ’ t ö r t é n e t 
n e k  legrövidebb compendiumát sem tevék egyáltalján m a
gukévá, úgy, hogy ha p. o. a’ római birodalomnak egykori 
legnagyobb kiterjedéséről akarnék hallani véleményüket,fel
pattannának: hogy tőlük illyesmit kérdeni b e c s ü l e t s é r 
t é s ! -  és ham arább  megvinának egypár  g o ly ó ra ,  min tsem  
megfelelnének a rra ,  a ’ mit tőlük kérdezőnk.A’ közjog, a’ köz
gazdászat tana előttük isméretes u g y a n , de csak azon ha tá 
r ig ,  meddig ama könyvek czimei terjednek, mellyek ü v eg -  
szekrényükben, olvasottságuk czégéreül,  fölmetszellen tisz
ta kötetekben pompáznak, ’s t b . ’stb.

Az illy urak a ’ követi pályát csak önző hiú czéljaik esz
közének, csak hágcsónak tekintik.

De ebbeli nézetük is oktalan és szüretien.
Mert, miután a ’ forradalom mindenben r  é a 1 i s s á te 

szi az életet; ugyan mire Jehetne őket bármi szakban süker-

rel használni, kik nemcsak szakismeretekkel nem, de egyál
talján semmi igazi ism ere t-a lappa l nem bírnak !

E zé r t  űgyelmeztetjükrájok a ’ hazát, mellyneknem p á 
r á d  é -k  ö v e t e k r e  van szüksége ,  épen most.

Felhívjuk azon leendő tagjait a ’ leendő fontos tö rvény- 
hozásnak, kik a ’ satyra, és sarcasmusok hatalmát birandják: 
használják e’ hatalmat a ’Jegmetszőbb éllel ott a ’ törvényho
zó asztalnál mindazok ellen, kik midőn követségre tolakodó
nak,— tulmentek a ’ k ap  t á n .

És mit tegyünk mi, hogy ki rostáltassanak ezen konko
lyok a ’ tiszabuzábol— m ég aratás e l ő t t ?

Feleletül:  álljon itt egy honüas kérelmünk a ’ politikai 
lapok szerkesztőihez :

Mielőtt a ’ választási közvetlen mozgalmak hazaszerte 
megkezdődnek: kérjék be az illető szerkesztők lapjok szám ára 
minden m e g y e , kerület és városból azon t e r m é s z e t e s  
jelöltek neveit, kik nem ö n m ag u k tó l , eltelve merő értelmi 
káprázatta l ,  lépnek fel jelöltekül, habár  különben senkinek 
eszébe nem jutna is nevök, hanem a ’ kik úgy a ’ fiatalság,mint 
a ’ k o rosbak ,  úgy a ’ nép és po lgárok , mint a ’ nemesek osz
tályaiból a’ közéletben m ár hatással működének, azaz kik b i
zonyos idő óta gyakorlati kitünőbb képességüknek az előa
dásban, ’s egyszersmind elméleti képzettségüknek valamelly 
ismereti szakban nyilványos,elvitathatlan jeleit ad á k ,  ren d ü 
letlen Ijazaüui je l lem ökre, szabadságszere te lükre  nézv esem - 
mi gyanú alá nem jöhetnek, és kik ekkép a r r a  nézve, hogy a ’ 
törvényhozás nagy munkája körül is eredvényesen közredol
gozni tudnak: m ár elismert kezességet és biztosítékot nyúj
tanak. —

Ezen neveket előre kitudni, h ír lapok  utján n épszerű 
ségük  em elésére ,  közzététel, jellemzés és ajánlás által ha t
ni: egyik legfőbb, legmellőzhetlenebb feladata úgyis az idő
szaki sajtónak, melly, hogy hivatva van a ’törvényhozást mind 
subjectivitásaira, mind objective teendőire  nézve előkészí
teni— : m ár megállapodott közvélemény.*) y.

A’ h a d ü g y m i n i s z t e r .  Megszokott 3 5  éves h a d ip á 
lyámról, hazám és királyomtól urunktól, a ’ hazai hadügy élé
re  áll íttatván; midőn ennek súlyos te rhé t  gyönge vállaimra 
venném, ’s azt mindannyi tisztelt po lgár i  hatóságnak egész 
hódolattal jelenteném ;-— tekintve azt, hogy a ’ valóban n a 
gyok sem nélkülözhetik a ’ közös segélyt és hozzá já ru lá s t— ■ 
e ’ szerint én is, ki je len körlevelemben m agam at bemutatva, 
önöket üdvözlöm,— annálinkább igénylem és kikérem tan á 
csukat és közremunkálásukat: hogy e’ bonyolódott és b o ro n -  
gós időben, a ’ honnak valódi hasznát e ’ pályámon is előmoz
dítani mindinkább képes legyek.

Ki egyébiránt midőn legjobb akaratom mellett, szo lgá
lati készségemet,  egyszersmind alkotványos utón leendő ha
ladási törekvésem etfölajánlom, egyulta lm agam nakigaz  h o n 
fiúi barátságukat és szívességüket ismételve kikérem.

M é s z á r o s  L á z á r .

Pénzügy miniszteri rendelet á  hitelintézet ( Hypothek-  
bank) fölállítása ügyében.

Az 1 8 4 8 .  évi XIV. t.cz. rendele te  következtében a ’föld- 
birtokosok jav á ra  haladék nélkül fölállítandó hite lin tézetalap
szabályai m ár nyomtatás alá adatván, legközelebb közhírré 
fog té t e tn i ; ’s az intézet egybeszerkesztése im már eszközlés
be vétetett.

Ezen intézet működésére megkivántatik, hogy o rszág
szerte minden megyében, k e rü le tb e n ’s a ’ szükséghez képest 
egyes városokban  is ügynökei legyenek, kiknek hivatásuk le -  
end, a ’ kölcsönért folyamodóktól az irományokat átvenni; a ’ 
kölcsön biztosítékául szolgálandó földbirtokot szabályszerü- 
leg megbecsülte im ; a ’ kötelező levél a lá írását,  betáblázását 
’s telekkönyvezését eszközölni; a ’ kölcsönül adandó pénzt v, 
hitelleveleket kézhez szolgáltatni ’s az intézet biztosítására 
lekötött bir tokokat időnkint megvizsgálni,  és á llapotukról az 
intézetet tudósítani.

* )  Nem tudjuk, mikép fogják fel más lapok saját hivatásu
kat. Mi ( a ’ J e 1 e n k o  r )  — főleg miután uj programmunk a ’ kö
zönség előtt m ár ismeretes — az idő komoly intése szerint cse
lekszünk, midőn a’jövő törvényhozás roppant fontossága érze
tében tisztelettel felhívjuk a’ megyék, kerületek és városok mind
azon buzgó közügyi bajnokait, k k  az érdeklelt nagy czélt velünk 
és általunk is előmozdítani kívánják: „szíveskedjenek kebelük
ből azon tisztelt hazafiak neveit, kik egy követ mai hivatásának 
megfelelni tudnak is, akarnak is, velünk mihamarább pontosan 
tudatni, miszerint mi őket a’ honnal, ’s a’ hont velők idejekorán 
megismertethessük, ’s ezen viszonyhatás által úgy az ő szemé
lyes á l lásukra , valamint általuk a’ hon állására szilárditólag 
munkálhassunk.“ A’ s z e r k e s z t ő s é g .

Ezen ügynökök, az illető hatóságok a jánlatára ,a’pén z -  
ügyminiszler által neveztetnek.

Egy megyében vagy kerületben a ’ szükséghez képest 
több ügynök is neveztethetik; azonban mindeniknek m eg h a 
tározott külön kerülete leend.

Miszerint tehát az intézet működésének megkezdése,mit 
a ’ földbirtokosak érdeke siettetni javasol, az ügynökök m eg 
választása miatt késleltetést ne szenvedjen, ezennel mindazok, 
kik a ’ hitelintézet ügynökségét elvállalni hajlandók, hivatalosan 
fölszólittatnak: hogy ajánlkozásaikat azon tö rvényha tóság
hoz, mellynek kebelében laknak, benyújtani annálinkábli si
essenek, mivel az ország minden törvényhatóságai, e ’t á r g y -  
bani rendeletem vételétől számított tizenöt nap alatt, a ’ k e -  
belökbeni ügynökök számának a ’ működesök kerületének j a 
vaslatba tételére ,  nemkülönben az okadatoltajánlkozásoknak 
véleményes fölterjesztésére, mai napról általam utasittatlak.

Mivel pedig  a ’ hitelintézeti ügynökség, p é n z - é s  p énz-  
értékű vagyonkezeléssel já r ,  ez ped ig  nemcsak feddhetlen b e -  
csü le tessége t’s a ’ vidékbeli lakosság  bizodalmát, hanem egy
szersmind független állást’s körülmény szerint fekvő javakban 
vagy más biztos fedezetű értékben  5 — 10 ezer pftnyi bizto
síték-nyújtást is igényel; az ajánlkozásoknak ezekre vonatko
zólag szükséges bizonyítványokkal és kimutatásokkal ellátása 
kívántatik.

Kellő tájékozás végett ,  a ’ hiteltntézetialapszabályoknak 
az ügynökségekre  vonatkozó lényegesb ta r ta lm áró l— addig  
is, mig az alapszabályok, legfölebb egy hét lefolyta alatt,egész 
terjedelműkben közhírré té te tnének— a’ közönség ezennel ./• 
alatti mellékletben ludósittatván. * )  Kelt Budapesten, május 
27 k én  1 8 4 8 .  K o s s u t h  L a j o s ,  pénzügyminiszter.

Az igazságügyi minister Pestváros közönségének.
A’ pestvárosi börtönök legnagyobb  része sötét, nedves, 

nehezen szellőztethető’s fölötte eg észség te len ; illy töm löcz-  
be záratnak nemcsak az elitéit bűnösök, hanem  a ’ vizsgálat
alatti vádlottak is; nemcsak azok, kik súlyos bűntettet követ
nek el, de akóbor lá sé r tv ag y  koldulásért ren d ő r i leg  b efoga t
tak is, És még ezen felül hely szűke miatt számosabb egyének 
záratnak Össze apró , nedves, sötét, eészségtelen börtönökbe, 
’s a’ tömlöczök lakói az őrizeti személyzet csekély száma miatt 
csupán  a ’ tömlöczök előtti elzárt földalatti s iká torra  b o csá t 
tatván időnkénti szellőzés végett ,  m ég  egészséges jó levegőt 
sem szíhatnak.

A’ börtönök  illy állapota, kivált az o rszág  fővárosában, 
undorral ’s borzadással tölti el a ’ jobb  em ber kebelét. Ezen 
állapato t tovább is eltűrni, súlyosan vétkes hanyagság volna, 
igazság, méltányosság és em ber iség  ellen. —  Gúny volna a ’ 
civilisátiónak.

Oda utasítom tehát a ’ város közönségét, hogy addig  is, 
mig a ’ börtönök állapota az egész o rszágban  czélszerübben 
rendezletik, haladék nélkül gondoskodjék börtönei je len  á l
lapotának javításáról, és ha egyébként rög tö n  nem lehetne a ’ 
bajon segíteni, keressen  módot abban, hogy valamelly köz
vagy m ag án -ép ü le te t  bére lhessen  ki, mellyet uj börtönök ép í
téséig , hasonló czélra fentarthasson.Ügyeljenek a ’város  tiszt
viselői különösen arra ,  hogy számos egyént egy börtönbe ö sz -  
sze ne zárjanak, m ert ez egészségnek  és erkölcsiségnek egy
a rán t veszedelmes. Ne felejtsék, hogy a ’ vádlott ítélet előtt 
m ég  bűnösnek nem mondathatik, ’s annak irányában ig az ság -  
ta lanságot követ el a ’ közállomány, ha személyének letartózta
tásán kívül, neki szenvedéseket is okoz, miket a ’ letartóztatás 
biztossága mulhatlanul m eg  nem kíván. —  Ne felejtsék, hogy 
a ’ bűnös ellen kimondott ítélet is sokszorosan súlyos, ha 
az a ’büntetésül kiszabott időt rósz és egészségtelen  b ö r tö n 
ben kénytelen eltö lten i;  a ’birónak kimondott Ítéletét p ed ig  
m agában  a végreha j tásban  m ég  m eg  is súlyosítani, ig az ság 
talanság, kegyetlenség.

Tétessék továbbá  haladék nélkül rendelés ,  hogy a r a 
bok időnként e legendő őrizet melletttiszta és egészséges  le
vegőre  bocsáttassanak, és ha a ’város  ő reinek eddigi száma 
e ’czélra nem elégséges, szaporítsák azokat,’s legyen szoros 
ügyelés a r ra  is ,hogy valamellyik orvos a ’város börtöneit na
ponként m e g lá to g a s sa ,^  a ’betegeke t azonnal kórházba vi
tesse. —

A’kisebb rendőr i  k ihágásokért  letartóztatott egyéne
ket csak néhány ó rá ra  is olly börtönbe zárni, minő a ’ pestvá
ros i börtönök nagyobb része, gyakran súlyosabb büntetés, 
mint a ’ mit a ’ legsz igorúbb  Ítélet mellett is vonhatna m ag a  
után az elkövetett k ihágás; gondoskodjék tehát a ’ város ezek 
szám ára is czélszerü elzárási helyekről.

* )  Közelebbi számunkban közöljük. S z e r k.
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. Nem kétlem, ügyeltek eddig is a’ varos tisztviselői arra, 
hogy mind azok, kik csupán rendőri kihágásért lőnek béki- 
sérve, még azon napon, vagy legkésőbb a ’ következő nap 
regge lén ,  —  azok pedig, kik valamelly bűntettről vádoltalva 
kerültek börtönbe, legfölebb harmadnap a la t t— törvényes 
biró elébe állíttassanak, ’s ellenök a’ törvényes eljárás czél- 
szerü lehető legnagyobb gyorsasággal folytattassék ’s b c -  
végeztessék;—  csak azt említem meg, hogy minden e ’ rész
beni mulasztás súlyos felelet terhét vonná m aga után.

Elvárom mindezekre nézve a ’ városnak serény és p o n 
tos intézkedéseit,  ’s a’ teljesítettekről azonnal jelentést kívá
n o k .— 'Tudom, hogy ezen ideiglenes javítások is nevelik a 
városnak amúgy is tetemes költségeit, de itt az igazság s em
b er iség  rovására gazdálkodni akarni vélek volna.

Végre méltányló elismeréssel kell megemlítenem a ’ vá
rosi rabok kórházához rendelt orvosnak, Düffel urnák a ’ b e 
teg rabokkali szelíd bánásmódját ’s kilünő^szorgalmát, mely- 
lyet általam a’ pesti börtönök megvizsgálására kiküldött osz
tályigazgatónak, Bónis Sámuel urnák hivatalos jelentése sze
rint maguk a beteg  rabok is a’ vizgálatteljesitő előtt hálásan 
kiemeltek, s kívánom, hogy erről m aga  Düffel ur is a’ város 
által értesittessék.Pest, május hó 25. napján 1 8 4 8 .

D e á k  Ferencz, igazságügyi minister.

P e s t ,  május 29kén.
Ki ellenségétkicsinyli, saját ereje kifejtését hanyagolja 

el, kinagyítja, magát kicsinyíti és c sügge leggé  tevén, előnyt 
nyújt a ’ vérszemre kapandó ellenségnek. Amott a ’ r ö v i d 
l á t á s ,  emitt a ’ r é m ü l e t  növeszti az ellenerőt: első eset
ben a’ m e g l e p e t é s  h a t á l y a ,  másodikban a ’ s z á m  e l 
b o r í t ó  j á t é k a  verhet le bennünket menthetlenül.

I s m e r n i  kell tehát legelőbb az e l l e n s é g e t ,  czél- 
jával együtt; ismerni mégelőbb, vagy ugyanakkor m a g u n 
k a t ,  koczkánforgó ügyeinkkel eg y e te m b en ,—  hogy hideg 
számítással öszszetarthassuk a ’ mérkőzési erőket.

De i s m e r n i  szükség a ’ v i s z o  n y  o k á t  is , mik 
mindünnen környeznek; ismerni az id  ő t ,  mellyben je len -  
nen élünk, ’s jövőben élni akarunk; ismerni a’ t é r t ,  melly 
működéseink színpadjául szolgál vala.

Lássuk te h á t ,  kik e llensége ink?
Amott a ’ Gn-tengeröböl mellett éjszakon másfél szá

zad óta szőnek tervet arra ,  hogy egy ellenállhatlanul inpo-  
náló, vagy épen törvény—dictáló birodalommá óriásodjék 
az éjszaki hatalom.A’ szlávfaj u ra lkodásam egörökilte tn i czé-  
loztatik egész Európa fölött, Újabb időkben, legkivált a’90ki 
forradalom óta e’ czél mellé egymásik is tüzetett öntudatosan, 
t. i: az absolutismus meggyökeresitése, melly bizonyos csa
ládoknak kényelmes jövendőt biztosítván— az illetők előtt ki- 
mondhatlan vonzerővel bir, még egyúttal hatalmas csalétek a ’ 
fejedelmek elkábilására, hogy az elsőbb titkos czélok előmoz
dításához eszközül fölhasználtassanak. Mert ki nem tudja,hogy 
a’ korszellem forradalom ólai fejleményében egyeseké fölé 
emelvén a ’ közérdeket, minden ezzel ellentétbe hozott é rd e 
ket,-—  legyen b á ra z  m aga a ’ trón— száműzni törekszik. És 
minthogy csakugyan a ’ trónok érdeke többnyire éles ellen
tétben áll a ’ közérdekkel, sok helyütt a’ had bevallottan elle
nök irányozlatik. Európának respublikái lendenliáját csak a ’ 
vak nem látja, mit láthatólag fejleszt azon makacs jog tagadás ,  
vagy épen jogfosztogalás, mi a ’lrónok részéről olly kiálltólag 
űzetik a ’ népek ellenében.

É se ’ tendentia ’s általán a ’ szabadelvüség az, mellyetaz 
éjszaki óriás leikéből gyűlöl,’s meggyülöllet minden uralkodó 
családdal, kiket fr igyébe vonni alattomos érdeke kívánja,mint 
ez napról napra láthatóbbá válik a ’ nyílt szeműek előtt.

Éjszak ellenséget ismer a ’ szabadelvüségben, ’s hogy 
ugyanezt lássanak benne a ’ trónok is, országaikban kirívóvá 
tenni igyekszik azt ravasz politikájával. Melly fegyvert széttö
rendő volna, használja elámitottai ellen. Izgattat, hogy ig áz -  
hasson, ’s igáztatni törekszik fajrokonaival, hogy aztán biz
tosabban nyakukra hághasson.

Epen úgy tesz a ’birodalmán kívül fekvő szlávokkal.mint 
durva kedélyű férfiú a ’ hajadonnal,  édességeket sugdoz füle
ibe, ünom lenni igyekszik: mígnem hálóba kerité a ’ tévedőt,ki 
csak a’háziasb életnél érezi,mennyire csalódott , midőn á larcz-  
talanul lép föl ágya előtt a ’ gaz csábitó. —

Oroszország durva politikájának titkos szálai álszövőd- 
nekEurópa nagyobb részén.-a’kabinetekemberei régó ta  zsold- 
jába  szegődtek, hogy a’ jégeolosz telhetlen torkába kerítsék 
a ’ n ép eke ta ’ leggyalázatosabb rendszer által.

A’ háló a ’török és ausztriai b irodalomra vettetett ki leg 
nagyobb eszélylyehamaz már hurkon akadt szegény,emez sem 
áll messze az örvény szélétől, hacsak talpon nincsenek jo b b 
jaink .—

Hazánk volna épen a’ legkövérebb falat, de egyszers
mind diadalának legnagyobb gálköve, mint volt hajdan a ’ tö 
rök barbarismus ellen.

O roszország tehát a ’ mi fő ’s legfélelmesb ellenségünk. 
Félelmes, m ert támaszt ott lel, honnan a’ legfőbb jó t várni 
megszokták a ’ népek. Fejedelmünk személye körül tekerőd-

zik a ’ kígyó, a’ fejedelmi családot m agát föláldozni készen, a ’ 
legalábbvaló ármánykodás ocsmány fegyvereivel.

Az orosz zsoldban levő bureaucra lia  a ’, birodalombeli 
szláv törekvéseket folyvást áp o lg a tá ’s most, midőn hazánk
ban a ’ szabadelvüség diadalmasan fölemelte fejét, hogy szét
rázza azon machinát,  mellyel a ’ népeket elbulilák, •—  a ’ s a 
rokba szorult szörny végerőködéssel dobta közénk Eris almá
ját. A’ szlávok vérszemre kapva mozogni kezdének, ábrándos 
Intőkben külön császárságról álmodozók.—  Horvátországba 
e’ fanaticus párt kebléből rendeltetett egy bán. —  A’ bureau
cralia ülteté po lezraő t,  egy csapásra  két legyei csapandó a -  
gyon, t. i. megállapítani a ’ régi kiváltságos uralmat, egyúttal 
szolgálni látszani bérlő jének,— kit azonban, ha kell, el is á -  
rulíak volna, mint gaz czimboráknál szokás.— E ’bureaucratia  
lüré,hogy a ’szláv ajkú népek között orosz kalendáriumok osz
lathassanak szét,mellyben idegen istenek bálványozására gyuj- 
ták a’ népeket. A’ fejedelmi szentség vallása, —  egy ukázos 
czárra  vitetett át.

A’bureaucratieus gyámolitásu szláv p ropaganda  legkö
zelebb fejére nőtt pártfogóinak, eszközből hatalommá válandó 
ez irányban mulalá ki foga fehérét a’ bécsi mozgalmakban.

Nem kevesebb,mint a’dynastiának megtótositása czéloz- 
tatik. Fölmutatják a ’ statislikát,— játszanak a ’ számokkal,hogy 
a ’ gyönge fejücket elhódítsák.

E ’ számításból mi magyarok jóformán kifeledteténk, 
mennyiben önállóságunkat megvédeni erőtleneknek tariának. 
Szerin tük , mi a’ lázadó H.országtól és határvidékeinktől vol
nánk legyőzendők. A’ támadási tőlünk várják, legkivált a ' jég -  
colosz. Mert ha igaz, hogy Szerbországból gyámolittatni i -  
gér te te t t  az illyr mozgalom, úgy bizonyos, hogyOroszország 
terve szerint megy a’ dolog.— A’ szerbek ugyanis visszaszo- 
ritandók lévén általunk, határaikba vitelnénekfegyvereink,mit 
a ’ p é te rvári  politika kedvező ürügyül tekintene, egy nagy hó
ditó háborúra. Szerbország prolectiója alatt v a n .—

A’ támadást innen várhatjuk. Az erő nagy, de nem kell 
felednünk, hogy szolgacsoportokküzdenének szabadságaikat 
féltő vitézeink ellen. És bármilly félelmes legyen számra az 
orosz s e reg ,— a’ hisztéria tanúsága szerint— támadó h áb o 
rúkban gyengébbek előtt is meghajult már. Általán minden 
nép legerősebb védállapolában. Nekünk is ez sorsunk. Még 
szerencsénkben sem szabadna annyira ragadtatnunk, hogy a ’ 
colosz ter tenum án pusztítsunk, mert ott iszonyú dolgok fej
lődhetnének ki.

A’ többit lássuk közelebb.

Nyílt levél Vasvár  i Pálhoz.
Tisztelt p o lg á r tá rs !

Az illyr mozgalmak hazánk életgyökereit p o r lasz t ják ’s 
igy minden honü köteles azok elfojtásán munkálni, de szük
ség is, m ert azok m ég  nem végső fulánkjai a’ bureaucralia  
rég i  szolgáinak. Mikép kelljen ezen kaján boszszu szülemé
nyeit elnyomni saját erőnk megkimélésével?az iránt több lát
szólag jónak mutatkozó indítvány hangzók. —  Véleményem 
szerint legjobb volna az illyrek ellenébe állítanunk a ’ szabad
ság o l  szerető oláh barátinkat, kik fájdalmas kebellel nyögik 
a ’ karloviczi érsek nyűgét.

A’ szláv n e m z e t’s egyház feje a ’ muszka czár.  Bács , 
Krassó, Tem es,Torontá lban  a ’ ráczok öszszelartanak ’s gya
rapodnak , Serbiából naponta  többen átköltöznek a ’ legszebb 
bánáti kincstári jószágokat markukba szorítván.—  I 6 9 0 b e n  
Arsenius Csernovics ipeki pátr iárka  vezérlete alatt az illyr 
4 0 , 0 0 0  családdal a ’ magyar határszélekre telepedett,  L eo 
pold királytól kiváltságot nyert, sok millióból álló nationalis 
fundussal bir , a ’karloviczi érsek főnöksége alatt liz püspökből 
legfényesebb egyházi ’s nemzeti hyerarchyával és számos 
jószágokkal ellátott kolostorokat számlál. —  Az illyr 1 7 9 0 k i  
törvény szerint a ’ főhivalalokalviselé, illyr sajátságát á llha-  
losan bizonyítván 18  millió lengyel a ’ 7 0  millió szláv néptől 
el volt szakadva csupán r. k. vallása által. A ’ szláv nép közölt 
részint Magyarhonban ’s Erdélyben úgy a ’ szomszéd dunai 
tartományokban Oláhország, Moldva, Bukovina és Bessara
bia tartományokban, mellyek a ’ m agyar koronához tartoztak 
’s mellyekhez jo g á t  most is fentarlja, mintegy 8 milliót számi
tó oláh nép római nyelvű ’s eredetű  a ’ szlávhoz semmi r o 
konságot nem tar t ,  sőt olly idegen, mint a ’ franczia vagy o -  
lasz róm aieredetü  nép,mellyneksympathiájáta’magyar m eg 
nyerni mindig törekedett .  A’ dunai tartományok a’ pé tervári  
szláv protecliója alá jutottak ’s igy az oláh népnek egy része 
által gyarapodott  a’ szláv elem,— sőt tulajdon hazájában az 
il lyr-szláv nemzet 2 millió oláh népet magához csatolt. Mu
tatja a’ történet,midőn Pannóniát elfoglalák őseink, az oláhok 
olt a ’ Tiszáig laktak— ’s akkor a ’hegyes vidékekre szorilla t-  
tak. A’ 9ikszázadban Cyrill ’s Method állal a ’ keresztyén hit
re  térít tettek ’s a’ konstantinápolyi p a tr ia rc lm tushoz ,  melly 
akkor a’ római apostoli székkel egyesülve volt, tartoztak.—  
Az oláhok egy része a ’ g ö rö g  szertartást m e g ta r to t ta ’s 1 lik  
században a ’ konstantinápolyi patr iarchatussal a ’ római egy
háztól elszakadtak. -—

De később kivált l4 3 9 b e u  a’ florenczi zsinatban D o-

mian metropolitájok közbejárására  egyesültek. A’ törökök 
alatt az oláhok elnyomattak, —  a’ török később kiüzelvén a ’ 
magyar földről, az oláh ismét letelepedett.  Az oláhok rituális 
püspököket nyertek u. m. a ’ südniczi, váradi,  munkácsi,  k á -  
rolyfejérvári m etro p o l i tá t’s beszlerczei p ü sp ö k ö t—  kik r é 
szint Károlyfejérvárt tartott zsinatban a ’ l7 i k  század vége fe
lé a’ római egyházzal ismét egyesü l tek .—  Az illyr nép alig 
jött  b e — keleti szertartása ’s nemzetisége biztosíttatván, 
már is üldözte a’ g ö rö g  kalholicusokat,  kolostoraikat elfog
lalta, m aga hatósága alá vetette; az 1 7 4 1  évi törvény 4 . 5. 
6. §. bizonyítja.

Az aradi illyr püspök Synesius fegyveres erővel utazta 
be Biharmegyét ’s sokféle Ígéretekkel a’ népet m ag a  ható
sága  alá kénytelte. Illy eszrözökkel Magyarhonban, E rdé ly 
ben pedig  Sopronius által \ i millió ó láb a ’ nem egyesült il
lyr egyház kormánya*.alá jutott. E ’ veszteségért M. Terézia ’s 
József a’ g ö rö g  kalholicusoknak megyés püspökséget alapi— 
tollak:munkácsit, körösit, nváradit ( 7 5 0 , 0 0 0  lélek). A’ n . -  
váradiban 1 0 0 , 0 0 0  lelket az illyr által elfoglalt lakosokból 
viszszaléritelt.

És midőn a’ politikailag annyira óhajtott unió eszméje 
ta n í tá s ’s alkalmatos könyvek terjesztése által a ’ népben érni 
kezdett: 1 8 4 6 .  január havában az orosz czárnak Bécsbőli el
eimenetele után febr. 21  én a ’ nemegyesült egyházi rend ké
re lm ére  a’ viszszatérés a ’ nemegyesültekre is kiterjeszletelt 
•— mit a ’ fenálló törvények m ég  akkor tiltottak, miről a ’ ha
za kormányszékei meg sem kérdezteltek. E ’resolutiót a ’ka r
loviczi metropolita ugyanott ’s akkor kiadoltpásztori levelé
ben országszerte kihirdeteltejaz egész hazában örömünnepet 
’s Te Deumlaudamus misét hirdetett,  melly közben a ’ karlo
viczi metropolita pásztori levele taraczk durrogások közt ol
vastatott föl. Ebből különféle h í r e k ’s balmagyarázatok te r 
jesztettek a ’ nép közö.t.hogy t . i .  ő felségemeggyőződÖtt:mi- 
szerint a’nemegyesüllekvallása a ’legjobb vallás’s azért őfels. 
azt akarja, hogy azon resoluliot a’ muszka czár eszközlötte,—  
hogy őfelsége a ’muszka czár akaratjának ki hatalmasabb,mint 
a ’ mi királyunk— engedett , ’s igy a’nem egyesült egyház leg 
erősebb ’s leghatalmasabb.—  A’ nem egyesült papok vásáro
kon mutogatták a’király„levelét“ nagy pecséttel ellátva,melly- 
ben az uj vallás foglalva volt. A’ n.váradi megyében népzen
dülések voltak, a’ nép i t ta s an ’s csoportosan a’ p ap ra  ment. 
hogy őt bocsássák el az unióból ’s „ ig az ság á t  adnák ki“  a’ 
templomokat erőszakkal elfoglalta, a’ rendetlenséget m eg 
szüntetni akaró szolgab iró t ,harangot félreverve, dorongok
kal űzte ki a ’ helységből. A’ nem egyesült papok  a ’ népet á -  
mitandók, házról házra jártak ’s házszenteléssel kinálgatták a ’ 
lakosokat,kikelfogadták híveikül jelentették,ösztönözvén,hogy 
legyenek , ,ős i“  vallásukban, azon vallásban, mellyben eldő— 
deik keresztelkedtek, minthogy ő felsége is akarja. Az illyr 
papok tudatlanok, az illyr püspökök á ruba  bocsátják a ’ p a -  
rochiákat.

A’ hazára nézve ez szomorú következvényü lenne, ha 
t. i. egy hatalmas anlinationális le lkületű’s külön nemzetei ké
pező öt milliónyi nép nem egyesült egyházba olvadna öszsze, 
melly szakadatlan öszszeköttetésben volna azon ro k o n -  
érzelmű oricnlális néppel, melly N.Váradtól kezdve E urópá
nak egész éjszaki ’s keleti részét,  déli tájékának nagy részét 
egész Afrikáig foglalja el, és nem hiszi é valaki, hogy az o -  
rosz czár a ’keleti’s sláv népet egyesítve Constantin császár
nak trónját Bizanczban feltámaszsza. A’szláv nép nem feledte 
el, hogy hajdan a ’ magyarok földe az övé volt, az uralkodási 
vágy benne nagy is. A’ sláv vagy is az illyr 2 millió oláh n é 
pet magához k a p c so l t , Íg é rv é n ,h o g y  kiváltságaiban oszto- 
zand , mellyeket L eopold  királytól kaptak, —  biztosítván 
mind nemzetiségük mind keleti szertartásukat. Magyar lé
tünk biztosításáról kell gondoskodnunk. A’ szláv orientális 
eg y h áz ’s nemzetisége terjesztését ’s ereje feltartóztatását és 
létünk biztosítását eszközöljük. A’ m agyar  nemzet a ’ vallási 
unió által gyarap o d o t t ,  a’ tapasztalás bizonyítja. Vannak a ’ 
munkácsi és váradi egyházi m egyékben egész kerületek, hol 
az orosz ’s oláh népnek magyarul prédikálnak. Itt az é re t
len ’s műveletlen népnél óvatosság szükséges— rögtönzések
nek nincs helye, m ert a’ nép ősi szokásaihoz ’s nyelvéhez r a 
gaszkodik, különösen a ’ nem egyesült nép  utálja a ’ magyar 
nemzetet,és a ’ német kormányt annyira, hogy az oláhokat az
zal ijesztik az illyrek az u n ió tó l : hogy m agyarok és „n y ám - 
ezok“ — németek leendnek. A’ hon magasztos czélját szük
ség- eszközlenünk. A’ nép könnyen megnyugszik, ha okos 
megnyugtatóji vannak, de szintolly könnyen fel ingere lhető’s 
láz i iha tó .—  Illy é r l e t l e n ’s neveletlen népnek se jog ró l ,  se 
vallásról képzete nincs— muszkaféle restauratiók állal csen
des nyugalmát felzavarni ’s olly nagy népet a ’ m ag án é rd ek 
nek a ’ hon érdeke ellenére elvadászni, elfoglalni nem lehet. 
Nem szabad tűrnünk, hogy a’honban egy külön p r iv i leg izá l t  
nemzeti idegen szövetkezés és tá rsu la t  a ’ nemzet érdekét 
sér tse .— Itt csak külön egyházi társulatokról lehet szó— m ert 
ugyanazon rituális és symbolicus könyveik vannak, és a ’ nem 
unilusok külön nationális illyr egyházi társulato t képeznek. 
A’nalionális fundusbólaz illyrek kitiltván a ’népel azt egy,vagy
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más szemlelen eszközökkel megvásárolják. A’ népet olt nem 
meggyőződés vezeti, hanem szellem , ’s lia egy helységben 
csak egynéhány tekintélyesbet megnyertek akármínő eszkö
zökkel : ezeket egész tömeg követi.— Az illyrck privilégiu
mokban soha se h áborga t ta tok ,  még ott sem, hol a ’ haza ja 
va változtatást igényelne p. o. a ’ kalendáriumban. Az illyr 
fő vágya a z , hogy az oláh népet meghódítsa ’s assimilálja. 
E ’ nemzet érdekébe vágó körülmények a ’ nemzet ügyeimét 
fel híják, — Az oláh néphez semmi követelési jo g a  sincs az 
illyrnek, hisz az oláh kezdettől fogva mindig magyar lakos 
volt, ugyanazért nem lehet sérelme , ha az oláh népből nem 
szaporodhat inkább szaporodjék a ’ magyar mint az illyr; és 
szomorúan kell megváltanunk, hogy bűn volt engednünk az 
illyreket a ’ vallási unió által szaporodni. Méltó az aggodalom 
a ’ nagy veszedelem miatt, és nincs egyéb h á tra ,  mint sa 
ját magyar nemzetiségünk fenlartása tekintetéből jogosan kö
veteljük: miszerint az oláhok az illyrica natiótól és a ’ k ar lo -  
viczi melropolitától és az illyr egyháztól elválljanak, ’s men
tül előbb Lúgoson vagy Lippán (m ert  ez volna központ) oláh 
érsekség  állíttassák fel. Ezen elv elfogadásáról pedig a* m a
gyar minisztérium azonnal nyilatkozzék.

így 7/ 8 azaz hét nyolczad része a ’ népnek a ’ karloviczi 
melropolitától elszakadna és a ’ sok milliómra menő nationa- 
lis fundus, pénzerő tőle elvonatnék,—  az oláh nép is látná 
pénzének egykor hasznát. Ilisz eddig csak bevándorlóit r á -  
ezok veitek rajta jószágokat.  Igaz, hogy egy két előkelőnek 
tolakodva is k i n á l g a t t a k  pénzt kö lcsön ,  hogy féken 
tartsák.Az erdélyi oláhokat egy altaljában meg ne engedje a ’ 
magyar nemzet a ’ karloviczi metropolita jogh a tó ság a  alá ju t
hatni, a ’ mi már meg is kísértetett , a ’ mennyiben je lenleg  fél 
millió erdélyi nem egyesült oláhnak a ’ karloviczi metropolita 
jo g ha tósága  alatt álló vicarius adatott.  —  Erdélybe az e rd é 
lyi oláh nép kebeléből független püspök adassék.

Munkálkodjék kegyed ezen ügy létesítésen hatásköré
hez képest. Ezen eszmét a ’ kikindai gyászeset ébresztő föl 
b e n n e m . ’slb. Május 9 én  1 8 4 8  Dr. S z a b ó  V a z u l .

V i d é k i  m o z g a t  in a k
C s o n g r á d  megyében f. hó 2án  tartatott meg az u -  

lólsó közgyűlés, mellynek kisgyülésileg határozott feladata 
az uj törvények kihirdetése ’s annak folytán a ’ megye nevé
ben kormányzandó válaszlványnak vá lasz tása ié it  v a la ,  —  
melly azonban e’ törvényes hivatásán túl egy valóban pé ldá t
lan eljárással jellemző magát.

Ezt annál inkább fájlalhatni, minél inkább reméllhetők, 
hogy a’mindnyájunktól hőn üdvözölt első m agyar  felelős ko r
mány által kinevezett főispán elnöklete alatt, —  ki a’ martius 
31ki népgyülésben a’nép színe előtt a’ volt pártok egybeol
v a d á s a ’s teljes kibékülés jeléül az elnöklő m. alispánnal ke
zet fogott,— semmi inkább kerüllelni nem fog, mint a ’ tö r 
vénytelenség és pártboszszu.

Reményünk meghiúsul!; ujdon nevezett főispánunk Ká
rász Benő székfoglalási ünnepét önkénykedés, p ár t  felekeze- 
tesség ’s kiáltó törvénytelenség bélyegzi. Fájdalom,hogy mig 
a ’ volt főkormányzókat pártfőnökösködés gyanúja te rh e lő , 
—  mi az uj főispánban azonnal pártfőnökre ismerni kényle- 
U nitte ténk! De szóljanak a ’ lén y ek ’s ítéljen az elfogulatlan 
közönség.

Előre bocsátjuk, miszerint alkotványos országunkban 
alapigazságnak tartjuk, hogy mindenháink fölött a ’ törvény 
uralkodik, és a ’ törvény végrehajtásának orgánum ai— vet
ték legyen bármilly vélemény-árnyéklatból eredetüket,a ’ tö r 
vény értelmében tartoznak igazságot szo lgá lta tn i , félretéve 
elvrokonságot ’s egyéb emberi tekinteteket. —

A’ d o lo g ra :
Megjelent május elsőjén estve Szegvárolt az ujont ki

nevezett főispán; felkérte őt a’ két alispán előlcges tanácskoz- 
vány-tar tásra ,  mi m egigérte tt ;  de később a ’ főispán, p á r t 
jának— mert hisz ő pártfőnöknek bizonyította m agá t fölszó— 
li tására előbb ezzel tanácskozott . Ez előleges tanácskozásból 
3  küldött je lent meg a’ tisztikar személyzete közt ezt fölszó
lítva: mondanának le hivatalaikról, mert az ingerült nép ki
tö résé t  nem akadályozhatni m eg ;— pedig jól jegyezzük meg, 
m ég  ekkor nép sem volt je len, sőt nem is leh e te t t ’s más nap 
sem volt je len, mert tiszlujitás sehol az egész megyében egy 
szóval sem volt hirdetve.— A’tisztikar főnöke az első alispán 
erélyesen nyilványitá, miszerint őt és a ’ tisztikart , hivatalos 
állásukban a ’ törvény is ótalmazván,— minden illyetén tö r 
vénytelen kivánatot viszszautasitnak. Ugyanazon nyilványilás 
másnap május 2 a  reg g e lé n  a ’ tisztikar által,  személyesen is 
ismételtetett a’ főispánnal, ’s ez a ’ törvény rendeletére ,  annak 
m egtartása iránt felelős h iv a ta lá ra ’s erre  mindjárt leteendő 
esküjére figyelmeztetve, a ’ lüstint első lépéssel elkövetendő 
törvényszegéssel felhagyásra ismételve kéretett ,  m aga  részé
ről a ’ tiszti a’ törvényhez ’s annak ótalma alatt hivatalaik
hoz ragaszkodásukat határzottan kinyilatkoztatván.

A’ főispán e r r e ,  —  előbb a ’ minisztériumhoz teendő 
fölirását mint közvelitőt Ígérve,—  ezt azonban m ég a ’ p á r t 
jával leendő érkezéstől Függesztve fel; belsejének ekkori,al

kalmasint jobb, sugallatát,  a ’pártja irányábani függést elnyo
md , mert ezzel tartott értekezés eredvényeül azt tu d a tá a ’ 
t isz t ik a rra l : mikép a ’ nevezett párt a ’ miniszteriumhozi fel- 
terjesztésbe nem egyezett,  főispán ur tehát a ’ tísztnjitást 
mindjárt meg fogja ta r tan i ,’s e ’ szerint a ’ tisztikar igazságos 
és törvényes igényeinek gyámolitóját, fájdalom ! fel nem ta
láld. Esmiután a ’ népkitöréssel épen azon oldalról fenyeget- 
tetett a ’ tisztikar, hol a ’ főispán is állt, és ez, első alispánunk 
felszólítására a ’ rendbizlositás iránt nem rendelkezett ,  é rin
tett első alispánunk, ki ellen valának leginkább intézve a ’ r a -  
konczállankodók nyilai, május 2kai reg g e l  annak ünnepélyes 
nyilványitásával, miszerint ő hivataláról le nem mond, e ltá
vozott —  a ’ tisztikarnak hátram aradt részéből néhány folyto
nos fenyegetés közt a r ra  erőszakoltatolt ,  hogy hivatalaikról 
mondjanak l e ,  mit gyűlésben a ’ m. alispán nevükben akkép 
nyilványitott, hogy ezt a ’ körülmények hatalmától kényszerít
ve teszik. —  Némellyjelenvolt t i s z t v i s e l ő k  lemondása 
fenyegetések állal sem eszközöltelheték —  némellyek jelen 
sem voltak, és igy meg sem k é rd eze t tek — csak négy mon
dott le önként. —

Mi történt illy körülmények között? a ’ kierőszakolt le
mondások elfogadtattak, a ’ jelen nem voltak lemondottakul 
tekintettek, a ’ lemondani nem akarók ellenmondásai figyelem 
nélkül hagyattak és Ión a ’ főispáni p á r t  által akkor éjjel ké
szített és reg g e l  gyűlést megelőzőleg magok a ’ választandók 
által a ’ nép között felolvastatott tisztilajstrom szerint á l  t a 
l á n y o s  t i  s z t u j  i t á s ,  melly az önként lemondott négy 
tisztviselőn kívül, a ’ többinek kihagyatásával végződött .

Ez volt főispánunk beköszönő e ljá rása ,  melly szerint 
a ’ volt tisztviselőket hivatalaiktól törvénytelenül megfoszta t- 
ni engedte; tisztujitást tartott előleges kihiresztelés nélkül, 
és pedig  akkor, midőn a ’ tisztujilások ta r tása  az utóbbi o r 
szággyűlésen alkotott XVIIik tczlkk által világosán li lalmaz- 
latik. Hiszen tisztelt főispán ur, tisztujitást e’ tö rvényszegés 
nélkül m ég  akkor sem lehetett volna tartani, ha minden tiszt
viselő önként és szabad akaratából hagyta  volna el hivatalát, 
— ekkor is csak a ’ kormányzó választvány közbejöltéveli h e 
lyettesítésnek lelt volna helye ;— hja! de midőn hivatásunkat 
tévesztve párltörekvéseknek leszünk vak eszközei, akkor a ’ 
törvény világos betűji is elhomályosulnak előttünk. Szomorú 
d o lo g ,  ha jelen időkben, midőn a ’ törvények iránti tisztelet 
m eg tag ad ásá ra  úgy is annyi vétkes hajlam mutatkozik—  a’ 
példát épen onnan kapjuk, honnan a ’mutatkozó tiszteletlenség 
erélyes viszszatorlását szemlélni szeretők.

A’ törvénytelenül sértett tisztviselők felelős kormányunk
hoz folyamodtak ’s ügyök igazságának érze tében teljes m e g 
nyugvással várják a ’ törvényes Ítéletet, mert kormányférfiaink 
tiszta hazafisága csalhatlan biztosítékot nynjt, hogy az igaz
ság-kiszo lgálta tásban  akadálynak tekinteni nem fogják azt, 
hogy törvényszerinti intézkedésük olly tisztviselőt érintend 
közvetlenül, ki iránt bizalmokat, az alig egy p á r  hét  előtti 
kinevezéssel tanúsilák,

Még csak aztjegyezzük m eg,hogy  a ’diadalt nem annyira 
m egnyert,  mint kierőszakolt p á r t  azon fenyegetődzése, melly 
szerint az előbbi most is egyedül törvényes tisztviselők iránti 
ing e rü l tség a  közcsendet megháboritandná, figyelmet sem é r 
demel, mert nincs bizonyosb, minthogy C songrád  megyének 
békés po lg á ra i  s o h a s e m  fognak kötelessége ikrő l m egfeled
kezni,  h a c sa k  e r re  azok által nem ingerelte tnek, ki ö n é rd e 
keiknek tömjénezve , e lég  önhítten k izárólag csak m ag o k 
ban keresik a ’ rendfentartás biztosítékát. De amúgy is szo
m o rú  dolog lenne —  és az anarchiának csalhatlan bizonysá
g a  —  ha a ’ támadható ingerültséglőli félelem a ’ törvénysze
gés t  szentesíthetné! Kelt Vásárhelyen május 1 4 én  1 8 4 8 .

S z a t m á r m e g y e  első bizollványi ülését május 1 6 á n  
tartotta N.Károlyban főispáni elnöklet alatt. A’ választolt b i -  
zottvány tagjai öszszes száma 4 6 2 .  a ’ tisztikaron k ív ü l . - -M a i 
legelső ü lésre  nyittatott m eg  a ’ pompás m egyeháznagy  t e r e -  
me,karzatta l e llátva, hol a ’ bizoltvány nem tagjai foglaltak 
helyt. Mi szép mi lelki öröm  vala látni Szatmár megye helysé
geinek minden osztályit képviseltetve, miként olvadt tes tvéri
i g  égybe a ’ nem esség  a ’ volt jobbágyokkal,  minő Hiedelem
mel viselték magokat (első gyűlés 10 év óta,mellyen részeg  
garázda ember nem volt!) minden vallásu lelkészeket láttunk 
a ’ nép közt, hogy értsék hallják a ’ dolgok menetelét,  ’s o tt
hon hű magyarázóji legyenek a’ tanulatlan népnek, leginkább 
az oláh helységek részéről választattak papok és jegyzők 
ollyanok, kik becsületességökrül ismérelesek valának. Most 
már a ’ municipium igy alakulva méltó a ’ fenm aradásra  , ’s 
most már méltán mondhatja  a ’ bizoltvány ,,mi Szatmármegye 
közönsége.“

A’ tanácskozást minden előleges gralulátiók elmellőzé— 
sével, főispán gr.  Karolyi György nyitotta meg. —  Legelőbb 
azon miniszteri rendelelek olvastattak fel, mellyek a ’ h ír la 
pokból ism ére tesek ,  ezután következtek a ’ megye beligaz— 
galási tá rgyak, hivatalos-jelentések a ’ törvények kih irdetésé
ről, az eskültszékre bírói képességgel bírók Öszszeiratásáról. 
Egyszo lgab iró i  jelentés 14 tanúva l lom ásáva l  közfigyelem

tá rg y a  volt. Nántó helységet oláhok és svábok lakják;a’ tanuk 
e g y b e h a n g z ó ig  vallják, miként a ’ nántói oláh pap N.lvároly- 
ból a ’ helység zászlóját hozván azon kiáltással ment több 
helységen keresztül: „éljenek az oláhok, veszszonek a ’ svá
bok. Ezt odahaza szinte ismételte a ’ helység sváb és oláh la
kosai közt,a’ sváb bírótól a ’holység pecsétjót e lve t te ,a ’ tem p 
lomból zászlóval a ’ szomszéd helységbe az oláhokhoz ment, 
nagy lődüzések közt, mellytől egy csűr m eggyulad t,m agát az 
oláhokkal rendőri kapitánynak tétette, az oláhokból nemzet
őrséget alakítva magát strázsáltatla. Vizsgálat felolvastatása 
után a ’ megye egyeteme elfogatni határozta ( a ’ nántői oláh 
papot)  mi más nap  meg is történt. A’ rög tön  Ítélő hatalom is 
megyeszerte  kihirdettetni rendeltetett .

Ezek után az ürességben levő isó a l isp án i  hivatal betöl
tése törvény értelmében helyettesítés utján tör ténvén egy 
s z í v  egy lélekkel E ö t v ö s  Mihály kiáltatott ki első a lispán
nak, ö röm m el adá hozzá a ’ főispán m e g e rő s í t é sé t ;  másod 
alispánságra  Nagy Ignácz a’ mellette felszólamlókat is á ta d 
ván DomahidyMenyhérlnek,közfelkiáltás ulánDomahidy Meny
hért helyetlesit tetelt.

E zu lán a ’ főjegyző lemondólevele olvastatékföl,  melly 
után R i s k ó  Ignácz neve hangzott mindeniinnét, a ’ közvéle
ménynek hódolt a ’ főispán, midőn Riskó Ignáczot főjegyzővé 
helyettesítette, és most megköszönve föláll az elválasztott lo -  
jegyző, lön siri csend és elmondja: volt Szatmárnak egy fe -  
lejthetlen főjegyzője, a ’ hallhatatlan K ö l c s e y  Feroncz, ki
nek legyen áldott emléke! Most midőn e ’ te rem ben  először 
jelenünk meg, a ’szabadság reg g e lén  üdvözöljük a ’bo ldogu lt-  
nak emlékét, ki a ’ szabadságnak e lsőbajnoka volt, kinek ké
pét halála után mindjárt elhatározta Szatm ármegye e ’ te rem 
be fölfüggesztetni, il taz idő, hogy megemlékezzünk e ’ hatá
rozatról , és megujítatolt a ’ határozat a’ dicsőült képének 
e ’ terembe helyeztetése iránt.  Ezzel az első napi ülés elosz
lott, minekutána az egész tisztikar lemondva hivataláról a ’ 
helyettesítés másnap folytaltatni halároztalolt,  de m ég  ez nap 
első aljegyzőnek Vályi János kiáltással helyettesit tetelt, m ás
nap a ’ tisztikar következőleg alakult:

Nyíri főszolgabíró Jaszlrabszki Ignácz; alszolgabirák : 
Komoróczi Péter,Kulin Im re,Bállá  Bertalan; aladószedő: T o
kaji Samu; esküitek: Brezanóczy Lajos,Zanothy Mihály, Nagy 
Dani ’s Bakay Ábrahám. Krasznaközi főbíró: Peley József; al.: 
DomahidyFerencz, Boros Bálintés Szin tayLajos;aladószedő: 
Uray Károly; esküttek: Cserjék Imre, Kis Gida, Csérnél Károly, 
és Kolláth Dani. Uray Endre  közfölkiáltással szolgabirónak 
megválasztatván, a r ró l  lemondott. Szamosközi főszolgabíró: 
Luby Zsigmond; alsz.birák: Maróthy János ,Kovács Ede, mit 
einem fogadván, lemondása után Tolnay Antal választatotl és 
Boros Ádám; aladószedő: Nagy Pál; esküitek: Jékey,Gödény, 
Imre, Madarassy és Szűcs Bert. Bányai já rásbel i főszolgabíró: 
Szeöke Károly; alszolgabirák:TernyeyJános főbírói czimmel, 
Boros Pál, Mándy Bert.;  aladószedő: SepsyDani; esküttek: Pap 
Vincze, Bállá Dani, Bartók Antal és Bojtor Móricz. Tiszti főü
gyész: K orda  Péter ; alügyészek: Fényes János, Szováti Zsiga 
ésKolonay Soma.Főpénztárnokok: Domahidy Gedeon é sC so -  
may Pál; adóhajtó biztosok, kivéve a ’ szamosközi já rá s t ,  kik 
ellen nehéz vádak adattak be ’s helyettük Pap Gida és D iósze- 
ghy helyeltesit tettek, a ’ többi m egm arad t .  Üti főlügyelő: b. 
Luzsénszky Lajos. Csendbiztosok maradtak: Rozsy Mihály és 
Mezey Gedeon számvevőnek László József maradt. Másod al
jegyző: Mosony György. V árnagy  maradt. Mérnökök: Szatm á- 
ry József és Rökk Pál. Kettő van, mit megjegyezni akarunk 
általányosan az egész választásra: első az, hogy szebb válasz
tási módot kívánni nem lehet, mint midőn kijelölés nélkül a’ 
nép m aga  fölkiált egy nevet,és azt a ’ főispán megerősít i ,  ez 
tör tént általányosan az egész helyettesítésnél,  második, mit 
meg kell említenünk, az uj esküforma, melly igy változott: 
„m inden  hivatalbeli te t te imért a’ törvényes felelősséget min
den következéseivel elvállalom.“

E ’ szerint alakult a ’ tisztikar Szatm árm egyében a ’ leg 
szebb rend  és csend közölt .Megyénk általányosan nyugodt,a’ 
nép csendesen van mindenütt , méltó megem lítésre  az ,  hogy 
a ’ múlt és mostani gyűlések alatt a’ főispán gró f  egyformán 
hija asztalához a ’ helységek adózó képviselőit, a ’ tisztes sváb 
b iró  együtt ebédel a ’ volt táblabiró urakkal. Szép je le  a’ tes t
vériségnek. r .— 1.

Z e m p l é n b ő l .  Május lO kére  volt kitűzve a ’ legelső 
népképviseleti  közgyűlés, mellyre előleges kisgyülési és v á -  
lasztványi m egállapodás nyomán, minden város négy, minden 
helység két képviselőt küldött. Már május 9kén  hem segetl a ’ 
székváros a ’ minden színezetű nép sokaságától, ’s mindkét 
országgyűlési követünk beérkezvén szinte, este fáklyás zené
vel tisztelteiéit meg. Lónyay Gábor négy országgyűlésen ke
resztüli hivségeért most is közönséges tiszteletben áll, neki a ’ 
közönség hű érzelmeit Éles Gejza derék ifjú szónok tolmácsiá. 
Másik volt követünk ’s most kedves főispánunk g ró f  Andrásy 
Gyula,osztatlan nagyrabecsü lést  vívott ki magának  ’s őt fák
lyás zenénél az ékes szóló Éva András üdvözlé.

Másnap május 1 Okén megnyiltatott a’ közgyűlés a’ m e -
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gyeház udvarán ’s a’ minden régi divatu pompa nélkül lak
helyét elfoglalta főispán egy küldöttség által meghivatván, 
fölesküdtetett. Beszéde lélekemelő, főjegyzőnk üdvözlése 
népszerű, és kimerítő volt.

Ezután a’ törvényben rendelt kormányzó bizottvány 
tagjai neveztettek kimintegy kétszázan, ezek névsora a’ főis
pán elnöklete alatt előbbi napon tartott tanácskozványban ké
szíttetett el, hol is kellő figyelem fordiltatott az egyenlőség és 
testvériség igéje megtestesítésére,

A’ megyének 8 kerületre osztatása is kisgyülésben és 
választványban dolgoztatott ki előre, mint a’ választóhelyek 
meghatározása is.

A’ választó helyek némellyike fölött vita keletkezett a’ 
közgyűlésben,de kimondatvánelőrea’tanácskozványban,hogy 
azoknak úgy kell maradni, minden erőködés és szavazatsür
getés hasztalan volt,és igy némelly községbeliek elégületlenül 
tértek haza. Hja híjába, minden érdeknek lehetlen eleget tenni.

Közgyűlés előtt isteni tisztelet tartatott a’ székvárosi 
minden egyházban. A’ katholikusok egyházában Szentléleky 
Gejza, a’ reformátusokéban a’ derék Vályi Pál, ó hitüekében 
mikóházi lelkész és esperes roppant hallgatóság előtt tárták 
alkalmi beszédüket, mind nemzeti nyelven. A’ ref. egyházban 
a’ s.pataki mívelt, az ó hitüeknél az ungvári éneklő kar gyö
nyörködtető a’ hallgatóságot, kár hogy az ungvári kar orosz j 
nyelven énekelte a’ magyarnemzet örömét.

Egyébiránta’ megyékben béke és nyugalom van,a’ ma
gyarok teljes lelkesedés és készséggel lépnek a’ nemzetőr
ségbe, ’s csak fegyverre várunk, mert a’ fordulatokkal már 
eléggé készen vagyunk.Magyar minisztériumunk iránt a’ bi- 
zodalom általányos, ismerjük a’ körülményeket,’s lehetlensé- 
geket kívánni kábaság. P.

K Ü L F Ö L D .
FRANCZIAORSZÁG. A’ május 17kei nemzeti ülésben a’ 

belügyminiszter biztosítá a’ conventet, mikép jelenleg az 
egész Páris csendes és nyugodt; naponként érkeznek a’me
gyékből nemzetőrségi csapatok, mellyek a’ megtámadott con
vent védelmére siettek;’s ezek nyomán biztositá a’ miniszter 
a’convent tagjait arról, hogy haPárisban a’ gyűlés még va
lami veszélybe sodortatnék,már nemcsak 200,000 párisi,de 
mintegy 500 ezer departementi nemzetőrségre számíthat,kik 
rögtön a’ telthelyén teremhetnek. Cavaignac hadügyi minisz
terré neveztetett, ’s eddigi helyettese Trouvé Chauvel rendőr
főnökké. A’ köztársasági őrség helyreállítván a’ rendet, kü
lönféle laktanyákra osztatott szét; ezután sürgető rendelvé
nyek terjesztettek elő a’ conventnek,mellyeknek rögtöni el
fogadása kívántatik: az e l ső  a’ clubbok fegyverzését eltilt
ja, ’s kik közülökrésztvettek a’ támadásban, 13 hónaptól egész 
két évig tartó fogságra kárhoztatandók ; a’ m á s o d i k meg
tiltja Lajos Fülöpnek és családjának Francziaországba tér
hetni vissza. Ezután a’ középitészeti miniszter terjesztő elé

indítványait; melly ezekben öszpontosul: l )  A’ státus megvá
sárlás által minden vasutat magáévá tesz. 2) Négy millió fr. 
azonnal szavaztassák meg, bogy közmunka által a’ népnek 
azonnali elfoglaltatás nyujtathassék; más három millió pedig 
a’ nemzeti gyárhelyekre fordittathassék, mellyekben jelenleg 
150 ezer munkást kell gyámolitni.

Az alkotványterv kidolgozásával megbízott választvány 
tagjaira történt szavazás eredvénye csak estilOó. jelentethe
tett ki. A’ megválasztottak közül csupán hat tag kapott ab- 
soluttÖbbséget,u.m.Cormenin, Marrast,Lamennais,Vivien, 
Tocqueville, Dufaur; ’s e ’ miatt a’még hijányzó tizenkét tag 
megválasztására uj szavazásnak kell történnie, mellynek kö
vetkeztében 19éntétetettmeg mind a’ két szavazás, ’s az el
sőben hét, a’ másodikban öt kapott absolut többséget; köz
tök vannak: Martin, Woixbaye, Coquerel, Corbon, Tourret, 
G. de Beaumont, Dupin, Vaylabelle, 0. Barrot, Payés, Dornés 
Considérant.-— Ezen szavazás után különféle indítványok té
tettek, mellyek közt nevezetes Dabo képviselőé, melly szerint 
az ideiglenes kormánytól kibocsátott minden rendeletek a’ 
ház átnézése alá vonassanak, ’s e’ végett a’ különféle bizott
ságok vizsgálatai alá ne terjesztessenek.

A’ lapok folyvást közölnek a’ május I5kei támadásból 
egyes adatokat,mik az egésznek értelméhez lényeges részek
ként tekinthetők néha. Az elfogottak törvény alatt állnak , ’s 
vallomásaik nagy részben egymással ellenkeznek, egyébiránt 
a’ bíróság erélyesen foglalkozik az egésznek teljes kinyo
mozásával. Az elfogatások még folyvást tartanak a. BI a n q u i 
nem börtönöztetelt be , FI o tt eal Brüsselbe menekült.—  
I 7 k é r ő l  levelet irt, mellyeta’ , Journal d. D.‘közöl,’s melly 
még Párisban kelt, ebben elismeri, hogy a’ király párti pro- 
scriptió elől még egyszer kell nekie elrejtőznie, de nemso
kára valami ujatfog a’ közönségnek elbeszélni.— Hubert sem 
találtatott meg. Courtais tábornok Luxembourgba vitetvén 
kinyilatkoztatá: miként neki más nézete nem volt, mint ke
rülni a’ vérontást, ’s hogy ő nem áruló; elutasít magától min
den táplálékot, valamint orvosi segélyt is; inkább meg akar 
halni— mond— mint megbecstelenítve élni. —  Egyébiránt 
egy nemzetőr-tiszt levele a’ ,Presseren ellene vall, hogy 
Courtais a’ támadáskor egy nyaláb papírt tartott kezében, 
mellyet öszszetépve megsemmitett, és sugotthadsegédének fü
lébe, mire ez rögtön eltávozott, hihetőleg —  más könnyen 
árulóvá lehető papírok megsemmilésére.

A’ 21 kére határozott nemzeti nagy ünnep még az idő
nek nem kedvezése esetében is megfog tartatni. Hervegh 
nyolcznap óta Párizsban tartózkodik; szándéka Spanyolhon 
's Porlugallián át az canariai szigetekbe vonulni.

OLASZORSZÁG. Az osztrák köv.máj 5. vett sürgönyre 
itlevelét azonnal kikérte, ’s erre vonatkozólag a’ Gazella di 
áoma-ban olvasható volt, miként a’ követ személyének bá 
orsága utazás közben kitelhetőleg biztosittalik a’ római kor-
nő nv által.

Triesztből máj. 22éről érkezeit tudósítások szerint f. hó 
lökén nyolcz zászlóalj piemonti és 13 zászlóalj osztrák sere
gek közt Piave mellett ütközet történt. Az olaszok rövid ellen
állás után rögtön hátat forditának, ’s odahagyva álgyuik, ’s 
minden munitiójokat, úgy irányzók menetöket, mintha Mon- 
tello erdő melleit veendő erős állásból ostromolnák az auszt
riaiakat. Ekép az osztrákok rende megzavartatván, vagy leg
alább más irányba vezettetvén, a’hirtelen megfordult’s raj
tok ütött ellenség által teljesen tönkre verettek. Az épségben 
maradt rész Udine, és Codroipo mellé vonult viszsza.

A’ begyfok mellett franczia hajókat láttak, de m elle
ket mások sardiniai flottának lenni állitnak.

NÉMETORSZÁG. Coburgban a’ nép nagy tömegben 
seregelvén öszsze a’ vár előtt megjelent, ’s respublicát ki
áltott; a’ herczeg megjelent az erkélyen, ’s készségét nyilat- 
koztatá a’ trónról lemondani, ha a’ nép többsége a’ respubli- 
ca mellett nyilatkoznék. Erre a’ népből néhány szónok kiállt 
’selmondá: mikép a’ respublica a’ nép kívánsága,a’ másik 
oldalról pedig az alkotványos monarchiát élteték. Innét zavar, 
azután verekedés támadt; és tertius gaudet.

Legifjabb. B é c s, május 26kán reggel a’ tud. egye
tem bezáratását és az akad. légió lefegyvereztetését paran
csoló rendelet következtében fölzendült, a’ nemzetőrség és 
polgárság a’ tanuló ifjúsággal egyesült, a’számos ezerre me
nő napszámos,ásó, kapa ’s fejszével,— mellyet valami Wie- 
singer nevezetű 27 ezer pengő forinttal megvesztegetni ’s a’ 
tanulóifjúságot pártolástól elvonni hasztalan ügyekezetl a’ 
Práterben— mert elcsábiltalás helyett a’ vesztegetni akarót 
pénzestül az egyetemi ifjúsághoz vezette— hozzájok csatla
kozott, a’ belváros kapuji bezárattak ’s katonai szuronyokkal 
őriztettek— az ifjúság segítségére siető nép azonban a’ ve- 
restornyi kaput betörte ’s az ellene meredő katonai szuronyo
kon keresztül rontott, hol egy emberélet esett áldozatul, az 
őrtisztet pedig a’ nemzetőrség szabaditá meg a’ népi bosz- 
szutól, ezt fegyverre kiáltozás ’s a’ harangoknak oslromi 
kongatása, dobpergés ’s egy óra alatt a’város minden utczái- 
nak eltorlaszozása követé. Aszszony, gyermek, férfi az utczai 
kövezetei szállásaikra versenyt hurczolák, a’ nemzetőrség a’ 
katonasággal együtt közösen foglalták el a’ város kapuit, 
hogya’várossali közlekedéstüllegalább a’gyalog jövők’s me
nők el ne zárassanak. Miniszteri tanács után délutáni 2 óra 
tájban kitakarodott minden katonaság a’ városból a’ kapuk 
melletti szokott őrségen kívül, hol egy csapat nemzetőr áll 
egyszersmind. A’ városi rendőrség önként lerakta fegyverét 
’s háboritlatlanul laktanyájába vonult. Helyét a’nemzetőrség 
pótolja délutáni 4 órakor minden lecsilapodott. Futár külde
tett őfels. Inspruckba azon kívánattal,hogy császár ő fels. 1 4  

nap alatt viszszalérni vagya’ főhgek közül helytartót kinevez
ni méllóztassék. Közhiedelem Bécsben, hogy el vannak árul
va ’s hogy ő fels. ezen viszszaható párt cselszövényei’s ár-
mnnvínrÁl arrv hnnnrnt com fnrl
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A’ gőzösök ÍD‘

E B T
ilnlásai Pestről.

E S I T O.
kapható

E’

1848dik évi május Ijétöl kezdve.
P e s t r ő l  B é c s i g  naponkint reggeli 6 órakor, kapcsolatban Győrrel.

,, O r s o v á r a  minden vasárnap reggeli 5 órakor, Galacz és Konstantiná- 
„  „ polylyali kapcsolatban az oláh részen, és május 7 és 2ldikón
,, ,, Odessával.
„ „ minden csütörtökön reggeli 5 órakor (minden 14 napokban

„ egyesül Galacz és Konstantinápolylyal a’ török részen.)
gőzősök megérkeznek Orsováról minden vasárnap reggeli 4 órakor, és 

minden csütörtökön délutáni órákban.
„ Ti t t é l i g  minden kedden és pénteken reggeli 5 órakor, le és fölfelé 
„ ,, Eszéken át; a’ kedden induló gőzös Szegeddel kapcsolatban áll.

E’ gózösökmindenvasárnap és szerdán délutáni órákban Tiltelből megérkeznek.
Vontalóhajók indulásai.

P e s t r ő l  Bé c s b e  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 
szombaton megérkeznek.

„ O r s o v á b a  minden kedden elindul, és minden szerdán megérkezik. 
P e s t e n ;  május ljén l8 4 S .

Az első cs. kir. szab. Dunag őzhajózási társaság főügynöksége. 1 2 — 0

11 i  r  d  e  t  v  é  n  y .
Az álladalmi javakhoz tartozó ó-budai ura

dalom részéről közhírré tétetik, hogy folyó évű 
junius hó 15ik (tizenötödik) napján a’ budaörsi,

16án (tizenhatodikán) pedig a’ tahi ’s bogdányi 
uradalmi pinczékben néhány ezer akó fejér ’s 
vörösborok edény nélkül a’ szokott reggeli ó- 
rákban nyilványos árverés utján készpénzbeli 
fizetés mellett el fognak adatni. 2—3

Á r v e r é s i  h i r d e t v é n y .
A’ pénzügyi minisztérium kegyes jóváha

gyásából közhírré tétetik, hogy az' 1847dik évi 
diósgyőri urad. termésű 44 hordó majorsági, és 
219 hordó dézma borok I848ik évi junius 29kén

Mi skol czon a’ kasznári lakban tartandó nyil
ványos árverés utján a’ legtöbbet Ígérőknek kész 
pénz befizetése mellett eladatni fognak. — Kelt 
Diósgyőrön május hó 9dikén 1848.

2 - 3

Szerkeszti T á n c s i c s  Mihá
Munkások újsága.

Évnegyedre április elejétől junius végéig teljes

számú példány 
4 6  kr. ez. p.

1848.
minden postahivatalnál előfizethetni egy  ttjával; helyben

2 — 3

I I  i  r  d  e  t  v  é  n  y .
Az állodalmi javakhoz tartozó ó-budai ura

dalom részéről közhírré tétetik: hogy folyó 1848. 
évi junius hó 20dik napján az ó-budai uradalmi 
főtisztségi irodában közárverés utján következő 
királyi és egyéb haszonvételek bérbe fognak a- 
datni, úgymint:

1 )  a’ perbáli uradalmi korcsma’s mészár
szék, a’ hozzá tartozó 4u2/g holdnyi szántóföld
del és 6V„ hold réttel.

2) a’ monostori határban Szent endreiD. -  
na rév közelében létező korcsma 6 holdnyi szán
tófölddel, és egy házkerttel.

3) a’ nagymarosi uradalmi korcsma ’s mé
szárszék a’ hozzá tartozó 9 '/2 pozsonyi mérőre 
való szántófölddel ’s egy kis réttel.

4 )  a’ perbáli uradalmi két kerékre járó pa
takmalom 534 holdnyi szántófölddel és egy há
zi kerttel.

5) a’ bogdányi uradalmi bolt a’kereske
delmi szabadsággal. 2—3

Á r v e r é s i  h i r d e t v é n y .
Felsőbb jóváhagyásból ezennel közhírré 

tétetik, miszerint f. e. junius 30kán Tarczalon a’ 
tiszttartói lakban tartandó árverés utján követke
zendő tokaji urad. kir, haszonvételek bé be a- 
datni; fognak :

lször Tokaj városában gyakorlandó liusvá- 
gatásijogaz ahoz tat tozó szalonnaméréssel.

2szor a’ Tokaj-rakamazi, és timári halászat.
3szor a’ kis tokaji száraz malom.
4szer a’ tarczali Csukaház nevű korcsma.

5ször a’ tarczali fekete S a s  nevezetű ven
dégfogadó.

Gszor a’ tarczali négy bólt.
7szer a’ timári két száraz malom.
8szor a’ rakamazi határban létező 6 1  hold 

kenderföld 1848dik év november lsőnapjától, 
számítandó három évre.Az árverésben ré>zesül- 
ni kívánók,a’ szükséges bánatpénzzel, és biztosí
tékkal ellátva, az árverési föltételeket a’ diósgyő
ri főtisztségi és tarczali tiszttartói irodában előre 
is megszemlélhetik. Kelt Diósgyőr május hó 1 2 -  
kén 1848. 2 — 3

Oőzhajőzási liirdetvéay.
C s ü t ö r t ö k ö n  május l8kán induland az első gőzös

S z o l n o k  b a l  T o k a j b a .
E’ gőzös járás folyvást folyta ttalik, ha semmi akadály nem lép közbe, 

minden csütörtökön Szolnokból Tokajra, 
minden vasárnap Tokajból Szolnokra.

Pes t ,  május 12énl848. Az első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási társaság
főügy vivősége. 3 — 5

A’ kiadótulajd. april I8kai betegeskedése óta szerkeszti Ki r á l y i  Pál .  —  Nyomalik T r a t t n e r - K  á r o l y i  betűivel uri-utcza, 4 5 3 .  szám.
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1848.csütörtök jumus íjén
, . . . .  n p g v s z e r *  t i a’ J e l e n k o r  vasarnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a 1 k o d ó pedig pénteken, mindegyik minden ízben egyegy íven. Előfizethetni helyben a’ szer-

Megjelenik minden neten né gy  • • • Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kiván-
keszto 's kiadó ‘uMonosnal^ a- bécsi cs főpostahivatal utján történhetik a' megrendelés. Az Értesítőben mindenféle Inrdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Baráti szó a’ P. Hírlap 
szerkesztőjéhez Miniszteri rendeletek. Nevelést a’ népnek- — V i
d é k i  m o z g a l m a k :  Esztergammegyc és város, Buda , ujviaeK, 
N.Kanizsa, Somogy és Biharmegyék ’s városokból. Egy választó ter
ve a’ resti tisztujitásra. A’ központi vasnltársaság közgyűlésé, a kis- 
dedovó intézeteket m. o. térj. egyesület közgyűlésének eredvenye. 
Testvériség szép példája.)

Kül f öl d .  (Ausztria, Franczia, Német és Olaszország.)
É r t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
A' Pesti Hírlap szerkesztőjéhez C s e n g e t y  A n 

t a l h o z  egy pár baráti szó.
Ön lapja legközelebb néhány számban, különösen az 

58tól kezdve,szembetünóleg kitér azon méltányossági v á g á s 
ból, mellyen eddig más politikai lapok irányában já rv a la .  A’ 
Jelenkor épen legkevésb figyelemre talált eddig, akár ro sz -  
szalás, akár megdicséréstekin teléból a ’ P. Hírlapnál.  Ezigy 
legokosabb is volt. De bizonyosrövid idő óta ön e ’méllányos 
szellemet egészen odahagyja ,’s mintha egyszerre  akarná  mind 
azon crilikál és megtámadást kipótolni, mellyet eddig elmu
lasztott volt: részint minden ok nélkül részint a ’ legparányibb 
incidensből kivált a ’ Jelenkor ellen valódi epés humorlázba 
esik. Azt nem tudom: ön saját tollával i r ja é  azon er i t ikákat,  
avagy Írja é ön szám ára valaki más;de miután n é v, é s j e g y 
n é 1 k ü 1 jelennek meg lapjában, én a ’ szerkesztői solidaris 
felelősség eszméjénél fogva önéinek veszem azokat,’s ez okból
__ névtelen lényekhez nem szólhatván—  egyedül csak önhez
intézem különben baráti szavamat.

Csupán két oka lehet önnek, azon m egtám adásokat más 
politikai lapjaink ellen é p e n  e z  i d ő b e n  intézni, vagy 

intéztetni:
l ö r  az, mivelhogy most az előfizetési második félév’s 

az uj lapokra nézve általábanaz előfizetési időszak már kez
detét veszi.

2 o r  az, mivelhogy a ’ P. Hírlap legújabb p rogram m ja  
szerint k o r m á n y l a p p á  a l a k u l .

No Ön azt fog jam ondaniterm észetesen ,  hogy az e l s ő  
ok nem áll. Mert hiszen a ’ P. Hírlapnak 5 0 0 0  körül lévén elő
fizetője: ennélfogva az egoismus önöknél épen  nem uralkodik. 
Én azonban szintolly természetesen mondhatom, hogy az ön
zés a’ bőség m e l l e t t  nem apad,sőt dagad rendszerint.Aztán 
m ég találóbban azt mondom, hogy a ’ hol a ’ létező bőségnek 
m ár készítik lecsapoló szivattyúit, (az uj lapok érdekes p r o g 
r a m i j a i t  ér tem ) ott az önzés már igenis természetesen szok
ta m agát potencirozni. Hiszen nem vagyunk angyalok,kivált 
most a ’ forradalmak idején; tehát csak mondjuk ki a ’ szót: 
hogy biz az az egoismus igen könnyen operál a ’ gyarló em
berekben, ’s azokban különösen, a ’ kik eddig nem Írtak soha 
olly m érges  eritikákat ok nélkül, c s a k  é p e n  m o s t ,  a ’ sok 
uj politikái lap keletkezése küszöbén.

A’ mi a ’ m á s o d i k  okot illeti: persze már ez nagy 
ok; fontos o k ,  hatalmas ok ;  de nem elegendő ok! A’ 
méltányosság , a’ méltóságos h a n g ,  ha valamelly lap 
n ak ,  úgy bizonyosan per  eminentiam egy k o r m á n y 
l a p n a k  szükséges kellékei. Ez nagy megfontolást 
érdemel. Ha a’ P. H. édes barátom, a ’ többi politikai közlö
nyöket, köztük nevezetesen az ifjú Magyarországot: a ’ Marti- 
us 15két fófőképen azért vádolja és támadja meg, mert azok 
a’ hangot, a’ modort eltévesztik, mellyen a ’ko rm án y t(a ’r o p -  
pant országos nehézségekkeli küzdésre hivatott m agyar  mi
nisztériumot) megítélni ’s bírálni kellene, —  midőn ön ezért 
vádolja, mondom, a ’ Martius 15ket, a ’ Jelenkori ’stb. ekkor 
nem kellene önnek a ’ mesés a p á t  utánozni, ki, mint tudjuk, 
milliomteremteltékkel dö rg é  le fiját, azért h o g y ........... k á 
romkodott .

Vagyis, ha önök a ’ kormány iránt nagyobb kegyeletet 
követelnek: az időszaki sajtó m eg  önöktől— a’ kormánylaptól 
—  követel méltányosabb föllépést:

Es ist noch nicht aller Tage Ende. Azaz: ne gondolja 
ön édes barátom! hogy egy nemzetre, kiváltollyanra,minő a ’ 
magyar, bá r  a ’ legzordonabb  belviszályok és legborusabb kül 
viszonyok köztszenved is az egy p il lanatban:a’jövő perez, a ’ 
jövő  óra nemhozhat mosolygó napot.— Hiszen épen ön az,ki 
az e s e m é n y e k  hatalmát, Hegel szerint,  az emberiség ü -  
gyeiben eldöntő befolyásúnak mondja; ki az eseményeket, fö
lül az emberi eszmélet és munkásságon, fölül az egyes nem 
zetek működésein, valami m agasabb ,  erősebb hatalomnak 
tartja, úgy, hogy, ön szerint még a ’ c e n t r a l i s a t i o  is ;a’ 
mai világeseményekből fog mint szükséges és sikerülhellen 
okozat elkövetkezni hazánkban is, daczára minden ellentörek- 
véseknek.Ha mindez tehát az ön alapos hite: ekkor aligha 
következetes ezen hitével önnek abeli politikája , miszerint

egy speciücus kormány netaláni m egbukta tására  vezethető 
sajtói mozgalmakat m ég  sokkal kiméletlenebbül, mint ezen 
mozgalmak maguk a ’ kormányt megtámadja és gúnyolja. 
Ezen politikája a ’ P. Hírlapnak, épen mint korm ánylapnak, 
nem észszerű, nem czélravezető. Mert nem mondom én,hogy 
a ’ Martius I5 k e ,  vagy a ’ Jelenkor, vagy a ’ német Opposition 
hangja, okoskodása helyes ; sőt egyenesen tapintatlanoknak 
tar tom eddigi összes korm ánym egtám adási kísérleteit politi
kai lapjainknak, mert nem találtam föl egyben sem azon eljá
rások és intézkedések helyébe, mellyekért a ’ korm ánytidőn- 
kint megtámadák,mindjárt azon jobb  intézkedéseket is kije
lölve, mellyek aztán a ’ megtámadottaknál helyesbek és czé l-  
szerübbek l e n n é n e k .* ) ^  csakugyanhavalaha;m ost a ’magyar 
poli tikailapokon bizonyodon be,hogy könnyebb a ’c r i t i  c a, 
mint a ’ s a j á t  t e r e m t é s ,  könnyebb a ’ r o n t á s , mint az 
é p í t é s .  Azonban, ha a ’ kigunyolt politikai lapok nem m on
dák is m eg  eddig, vagy nem mondák meg minden egyes e -  
selben: mi volna hát a ’ leghelyesb korm ányintézkedés, —  
ezt bizonyosan a ’P. Hírlap még kevésbbé manifestáltaa’ hon
nak, m ég  azáltal sem, hogy k o r m á n y l a p p á  lön. ’S igy 
nemcsak nem helyes, nem m él tó ság o s ,  de m ég  csak nem is 
igazságos a ’ P. Hírlap politikája.

És ezen igazságtalan politikát nem lehet ám azzal 
széppé tenni, ha ollyan ex t r ip o d e-fo rm án  elmondjuk a ’k ö -  
zönségnek, mikép: , , a ’ kormány ezt és amazt nem ütheti dob
ra ,  nem hirdetheti ki egész világnak, hanem épen a ’czél utói— 
érhetése  okáért el kell s o k a t , igen sokat hallgatnia  és ti tkol
nia .“  Midőn illy supercilium alatt ’s midőn illy két élű beszé
det beszél a ’ többi lapok közönségéhez a ’ P. Hírlap: akkor 
mindenekfolött azt szeretnők tudni: vájjon hát ő ( a ’korm ány- 
lap) van é beavatva mindannak tudomásába, a ’ mit a ’ minisz
tériumnak eszélyesen elhallgatni kell, m intcabineti titkokat? 
Mi igénytelenül aztgondoljuk, hogy m ég olly lap eddig nem 
volt a ’ világon, melly a ’ cabinetek tanácsüléseiben saját le 
velezőt ta r tha to t t , ’s mellynek azért , mivel ő úgynevezett k o r
mánylap ,a’kormány legtitkosabb intézkedései lajstromát min
den ülése után megküldötte v o l n a — nem közrebocsátás, de 
csupán tudomás végett . Valamint a’ ném et császárok úgyne
vezett róm ai szent b iroda lm ára  nézve kérdezte egykor va~ 
laki.'és hát miben szent? és miben róm ai? úgy a’ P. Hírlapra 
nézve mi is kérdezzük:ugyan hát miben és mennyiben korm á
nyi azon korm ánylap?  Miután ugyanis azon é r te le m b e n ,  mint 
érintettük,csakugyan nem kormánylap .-tehát csak azon közön
séges  érte lem ben lesz az: miszerint a ’ k o r m á n y  k ö z t u 
d o m á s ú  t é n y e i t ,  i n t é z k e d é s e i t  e x  p r o f e s s o .  
t á m o g a t j  a,  v é d e l m e z i .  Ha p ed ig  csak igy; a k k o ru j ra  
kérdjük: vájjon hol van a ’világon azon alkotmányos o r s z á g ,  
mellyben a’ felelős végrehajtó  hatalmat csak tám o g a tn i , de 
m eg b irá ln inem ,csakm egd icsérn i ,dekárhoz ta tn i  nem szabad?

Ha önök egykor— m íg n em  voltak korm ánylap— a ’s tá -  
tushatalmak egymásközti e l l e n s ú l y á r ó l  aztán m eg  a ’sza -  
badsajtóról mint valóságos hatalomról, tártának leczkét a ’ 
közönségnek: hogyan van mégis je lenleg , hogy sem a ’ k o r 
mányt a ’ nemzet által ellenőriztetni,  sem a ’ fölszabadult sa j
tót mint valódi hatalmat működni,nem szívesen lá t ják , sőt 
mindezek ellen ’s igy közvetve saját egykori doctrináik ellen 
olly következetlenül hadat üzennek? Avagy azon könnyű sze
rep re  so v á ro g  a ’ P. Hírlap, hogy ő csupán apotheosist Ír
hasson a ’ felelős minisztériumnak, mig azt szabad vélem énye
ikkel m egtám adni másoknak tiltva lenne? A’ macskazene csak 
erősebb véleménynyilalkozat,ugy é mint a ’ sajtóban Írott b e 
tű? és mégis ki hinné, hogy az é r t ,  mivel eg y p ár  száz egyed 
a ’ kormányférfiaknak talán macskazenét csinálna, m ár  szük
ségképen  m egbukni ,  sőt csak végkép  elnépszerütlenedni is 
kellene azoknak? A ’ ki illy kicsinyhitű, ’s a ’ ki illy kevéssé is
meri,  p. o. az éjszakamerikai v. angol politikai gúnyos d e -  
monstrátiókat: az e ’ tá rgyban  ne lépjen föl m egtám adólag  a ’ 
m agyar  sajtóban sem más lapok ellen; m er t  in ultima analysl 
kinevettetik.

Önök igy a ’ valódi alkotványos szabadság, és a ’ p a r la -  
mentalis kormány fogalmai közül m ég  igazán csak a ’ t h e  o -  
r i a  s tádium ában tévedeznek. Egy táblabiró  elmondhatná ö -

* )  Mennyire ez ezélzás lenne e ljá rásunkra , figyelmeztet
jük önt azon javaslatokra, mellyeket m aga idejében tevénk, ő -  
szintén egyenesen; de melly javaslatok akkor mellőztetvén a’ 
kormányhatóság részéről, fejlettek azon események, miket a’m a
gyar hazafi legalább egy prüszszentés nélkül bizony nem hall
gathat el. Mi rá  mutattunk a’ h ibára ,  de egyszersmind vélemé
nyünk után kimutattuk a ’ módot is, mellyel az javítható; ’s hogy 
e’ javaslatok egészségesek voltak, a’ következés bizonyítja.

A z i d e ig l ,  s z e r k .

nőknek: „ p r a x i s  v o s jam  plura docebit .“
É n , ha kell, példában szólok.
Emlékezik ön, édes bará tom ,Széchenyi Istvánnak K e 

l e t n é p e  mikép támadott m eg  egy magányos férfiút, ’s is
mét ugyancsak Széchenyi p o l i t i k a i  p r o g r a m m j a  mi
kép rohant egy magányos ország iárnak  , ’s mikép támadta 
meg Dessewffy Emil és egész compániája Kossuthot ? Ezek 
másféle m egtám adások, és gúnyok, és satyrák voltak ám; és 
egy m a g á n o s  f é r f i ú  ellen intézve, a ’ mi több; és k é r 
dem én: á r t o t t  é Kossuth népszerűségének, hatásának e -  
zen so k ,  ezen rendszeres ,  ezen rettenetes pokoli gúny és 
epe?  Nem ártott , sőt használt. Az arany kiállotta a ’leg p é ld á t-  
lanabb tűzpróbát, ’s ha élni fog e ’ férfiú, ő lesz e ’ honnak, is
tenem re m ondom , szabaditója.

E ’ példábul az a ’ czáfolhatlan tanúság, mikép csak té 
nyekkel lehet szilárd népszerűsége t víni ki; ’s a ’ kit— legyen 
az egyed, legyen az korm ánytestü le t— egy nemzet ro k o n -  
szenve azért karol fel,mert m egérdem li,  az a ’ scilla és c h a -  
rybdis közt is romlatlanul viszi át hajóját.— Et vicissim.

És aztán ne ijesztgessük, ne tegyük kicsinyhitűvé ezt a ’ 
magyar nemzetet.  Ha lesz, ki lelkesítse őt, élni fog ő dicsőb
ben mint va laha ,  b á r  Péter  vagy Pál egykori dicsőségének 
napja  le száll is.

Ne higye a’ Pesti Hírlap ezen antecedensek után, hogy 
én a ’ kormány ellen valami v a k ,  valami föltétien oppositiót 
óhajtók, vagy csak helyeslek is. De azt se higye a ’ Pesti H ír
lap, hogy az eszélyes, hogy a ’ föltételes ellenzés a ’ kormányt 
gyöngítené, minden országos bajaink közepeit is.

És azt se higye a ’ P. H írlap , hogy az ellenzéki irányú 
vagy viszketegü közlönyöket azzal paralyzálhatja, ha afféle 
s u b j e c t i v u s  m eg tám adás t  intéz ellenök, miszerint szer
kesztőiket gúnyosan characterizálva. nem is annyira lapjaik, 
mint inkább személyeik iránt ellenszenvet kö l ten i , ’s ekép tő 
lük a ’ közönséget elvonni törekszik. Ezen t a c t i k a  nem sül 
el, m ert az nemcsak hibás, de gonosz is: a’ közönségnek p e 
dig e lég  esze van, hogy  átlásson a’ szitán.

Ha én k o r m á n y  l a p - v e z e tő  volnék: m á r  csak ha tá 
som és állásom méltósága miatt sem vetemedném olly fogá
sokra, miszerint politikai lapveze tő tá rsa im  ellen hiú szemé
lyes vágásokat intézzek, vagy intéztetni engedjek,— hanem 
m aradnék m indenkor komoly férfiasán az o b j  e c t i v  e r i -  
tika körében, hogy igy a ’ kormánynak csakugyan hasznos 
szolgálatot tehessek. Igaz m aradván  örökké, hogy az ügyet
len bará t  többet árt ,  mint használ a ’ hatalomnak.

Én, mint m ondám , politikai lapjaink eddigi oppositió— 
jáv a la z  uj kormány ellen, azért nem vagyok m eg e lég ed v e :  
mert ezen oppositiót egyoldalúnak tapasz ta lom *),  és h ibás
nak a ’ hang  m él tóságára  nézve. De, mivel az ellenzéket elvi 
ö rök szükségnek vallom az alkotványos é le tb e n : ezért— ha 
kormánylapvezető volnék inkább bará t i  felhívást intéznék az 
ifjú, vagy ö re g  ellenzékhez kimutatva az egyedül k ívána tos ,  
a ’ szükséges alkotványos ellenzék k e l lék e i t : ’s felszólitnám 
elvelleneimet ezen kellékek szerinti föllépésre. De semmi e -  
setre, m ég  a ’ mai országos bajoknál sokkal te rhesbek  között 
sem, a ’ le lépésre ,  az e lném ulás ra ,  ’s más illyesmire. Ekép 
akarnám  én a ’ korm ány és az ellenzék közti antagonismust 
méltóságos eszm eharczczá em eln i ,  nem p ed ig  tapintatlan 
m egtámadás által m ég  dühösebb ellenségeskedéssé  fajitani.

És most legyen ennyi e lég a’ fent m egállapíto tt  k é t 
o k r a  nézve.

Ha talán m ég  3dik ok volna képzelhető, a ’ m iért a ’ P. 
Hírlap többi politikai közlönyeinket epés hum orával m e g tá 
madja: ezen ok nem lehetne más, m in thogy  talán ezen m e g 
tám adott közlönyök szellemsulyát igen  kicsinyli, vagyis ezen 
közlönyök czikkeit a’ magáéihoz képest ta r ta lm atlanoknak ,  
szellemszegényeknek nézi.

Már e ’ tekintetben én, ki f. észt. julius hó l jé tő l  kezdve 
az átalakítandó Jelenkor vezetését vállaltam el, m agam  s o 
kat nem szólhatok. De úgy látszik, Talleyrand m ondotta ,hogy  
a’ k ö z v é l e m é n y b e n  nagyobb hatalom van, mint N a
póleoné, nagyobb szellemerő, mint Yoltairé. Mi tehát a ’ h a 
talmas és roppan t  szellemerejü k ö z v é l e m é n y r e  bízzuk 
azon liiu kérdés fölötti i t é le th o zás t : vájjon akár eddigelé  
(m ió ta  nem Kossuth Lajos vezeti) volt é több értelmi súly és 
tanulság  a ’ p. H írlapban, mint más honi politikai lapjainkban? 
és ezentúl is vájjon lesz é kisebb értelmi súly, kevesebb ta 
nulság  egyéb hír lapokban, mint a ’ P es t iben?

És ezek után, továbbá  is gut Freund. K e r e s z t u r y  J.

* )  Mint m ár fentebb m o n d á m , hogy t. i. a ’ megtámadott 
intézkedések helyebe nem javasol helyesebbeket mindjárt és 
mindenkor.
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A ' f ö l d m i v e l é s ?)ww- és kereskedési m in isztertő l
Valamint a’ nemzeti gazdászat minden ágaiban, úgy a’ 

kereskedés ügyében is csak úgy reméllhető a’kellő süker, ba az 
illető miniszter folytonos egybeköltetésbe teheti magát szak
beli é le lm ességekkel.

E ’ czélnak elérésére ,  a’ kereskedést illetőleg, szüksé
gesnek találtatott kereskedői kamarák felállítása.

E1 kamráknak mikénti életbeléptetésére, a lapszabá
lyinak kidolgozására egy bizotlvány-alakitás rendelletett , 
mellynek ezenfölül addig is, mig a ’ nevezett kamrák lé lre jő -  
nek, hivatása lesz, részint a ’ kereskedési miniszter által elébe 
terjesztendő kérdésekre véleményt adni, részint pedig  olly 
te rvezet-  ’s javaslatokat készimi, mellyek kereskedésünk fej
lesztésére ’s v irágoztatására  irányozvák.

Az említett bizoltvány elnökletével Valero A. bízatott 
meg, többi tagjaiul szinte olly férfiak fognak kineveztelni, kik
nek szakbeli képzettségésére a ’fölmerülendő fontos kérdések 
megoldásában biztosan lehet támaszkodni.

Ä  hadügyminisztériumtól felhívások.
I. Minthogy a ’ honvédelem érdekében a ’ magyar L u-  

doviceum hadi akadémia felállítása mindinkább szükségessé 
válik: felhívom mind azon hadi és más rendbeli egyedeket, kik 
e’ tekintetben magokban képességet érzenek, hogy a ’ neve
zett hadi akadémia felállithatására, e ’ hon törvényeihez, népe 
jelleméhez, szokásaihoz m ért javaslataikat nekem mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek.

II; Ezennel felszólítom és felhívom mind azon hadi e g y e 
deket, kik a ’ hadi ujonczállitásöszszeirásainál foglalatoskod
tak, vagy magokat e ’ szakban képeseknek érzik; hogy Magyar- 
ország törvényeihez, népei jelleméhez és szokásaihoz alkal
mazott ebeli nézeteikéi, nekem mennélelébb javaslalképen 
beküldeni szíveskedjenek.

III. Ezennel fölkérem mind azon egyedeket, kik vélem 
bármi hivatalos vagy magánügyekben értekezni kívánnak: 
hogy ezenlulBudára O l t  i n g e r  őrnagyvezér szállásán ta r 
tandó értekezési hivatalos szobámba, délelőtti fél 10 és 12 óra 
közt legyenek szívesek feljőni; ellenkező esetre teendőim hal
maza miatt, értekezési látogatásukat e inem  fogadhatnám.

IV. Miután a ’ hadi ha lár-végvidék igazgatása, különös 
szakértő egyedeket igényel, ennélfogva a ’ magyar hadügy
minisztériumban e’ végeit külön szakosztály fog felállitlalni, 
és abba csak az oltani igazgatásban már jártas szakértő e g y e -  
dek fognak alkalmaztatni.

V. Asztalos Sándor, Stojonich Miklós és Liptay ( H ro -
bony) Ferencz főhadnagynak,—  Rodiczky Eduárd, Babinszky 
Alajos a lhadnagynak,—  a’ rendes honvédsereg  első zászló- 
alljához, úgy Elekes Ferencz álgyutüztelephez szinte h a d -  
nagynakministerelnökur által kijelöltetvén,— 'ennek követ
keztében ezennel oda utasittatnak,hogy addig is, mig nádor ő 
fönsége által raegerősittetnének, érinteti honvédsereg  osz
tályában illető állomásaikat elfoglalandók, magokat illető 
parancsnokaiknál teendő bejelentés végett —  rendeletem át
vételére KorponayJdn.t itoknokomnál haladék nélkül je lent
sék. Budapest, máj. 2 9 .  1 8 4 8 .

M á s z á r o s Lázár s. k., hadügyminszter.

P e s t ,  május 29kén .
Hazánknak, ha sorsa  ő ta ’béke szárnyai alá helyezi, egy 

útja van csak a’ nagysághoz,— ’s ez a’ n é p n e v e 1 é s.—  
Miilyen legyen ez a’ népnevelés?.—•
Van ta lán ,  kinek fejtörésbe is kerülend. —  A ’ dolog 

egyszerű,—
Minthogy az ember mindenre nevelhető, ám ha a ’ s ta

tus nevelni akarja, nevelje őketazzá, mivé nevelni érdekében 
áll. —

Ezen érdek nem lehet más, mint nevelni magának, az 
az a’ statusnak polgárokat. — -

A’ p o lgár  átomja a’ s ta tusnak .— -Semmi probléma, 
egyszerű dolog. —  Egyszerű léleknek kevés kell, e lég lesz 
e’ három tulajdon:—  H o n s z e r e t e t ,  m u n k á s s á g ,  b e 
c s  ül  e t e s s é g .  — •

Neveljétek tehát a’ nép üail polgárokká,az az, első sza
va mire taníttatjátok,legyen a ’haza; legyen a’tan, melly m eg 
tanítsa, miilyennek lenni a ’ hazafinak, milly javakat élveztet 
velünk a’ haza, milly jogokat ad, és ezért mi a ’ kötelesség.— • 

A’ második tan tanítsa meg, hogy a ’ természet munka 
nélkül fanyar gyümölcsöt terem, művelve a ’ m érges  növény 
is tápláló édes gyümölcsöt hoz; munka nélkül a ’ föld pusz
t a ,  munka által kertté lesz .—  És tanítson ezen tan, miként 
munkálni. —  Egy életmódot taníttassatok mindenkivel, a ’ 
legkiterjedtebbet,a’leglermészetesebbet,  a ’ leg jo b b a t ,a’ l e g -  i 
szebbet, a’ fö Id m i v e  1 é s  t. —  Már csak azon okbul is, I 
hogy tudja a ’ polgár ,  miKént ha az élet tengerén  bá r  mikor 
b á r  hányszor hajótörést szenved, leend egy biztos part ,melly 
menekülést ad. — Hát miért volt Ferencz császár e sz te rgá
lyos,és Ferdinánd kosárfonó, vagy nincs ennek értelme?!— - 

A’ harmadik tan Krisztus t a n a : —  Szeressed felebará
todat stb. Ne tedd másnak, mit magadnak nem kívánsz, stb. 
Hiába keresnénk a ’ mostani E u r ó p á b a n  példát, mellyel

mintakép felfoghatnánk, mert az eddigi politikai rendszerek 
ellenkezők voltak, minisem hogy érdekükben lelt volna h a 
zafiakat nevelni,úgy annyira,hogy a ’ legcivilisállabb,v.müvel- 
lebb nép, legtorzabb képét adá nemzeti életnek és jellemnek 
a ’ mostani népszerepléskor, —  Nem Képzelhető hogy a m i
nisztérium megszeretvén a’porosz lények nagyszerűséget,az- 
ért küldendi egyedeit hogy czélja volna porosz minta után n e 
veltetni hazánknak tényező „p o lgároka t,  millycnek a’ p o ro 

szok.“  — -
Még egy valami nagy figyelmet érdemel korunkban. 

Táplálni, nevelni a’ ragaszkodást a ’ közös ügyhöz, a’ hazához 
inkább, mint a’ nemzetiséghez,a’ melly nem közös. —

V i d é k i  m o z g a t  in a k
E s z t e r g á r a  városának tisztujilása B e s z e  J á n o s  

elnöksége alatt május 2 4 é n ’s következő napokon példás re n d 
ben ment véghez. És lettek: főpo lgárm este rré  Takács István 
6 2 9  vokssal; biró: Maurovich Rezső 6 8 3 ;  kapitány: Kakas 
F e re n c z 4 4 7 ;  a lpolgármester: Licsaer József 3 5 7 ;  tanácso
sok Pinke István 3 7 7 ,  GcrendásJózsef 5 2 6 ,  Horváth Imre 
6 0 1 ,  Maiina János 5 3 0 ;  főjegyző: Kollár Antal fölkiállással; 
főügyész: Meszéna Ferencz 5 8 0 ;  aljegyző: Hartmann János 
3 6 0 ; lajstromozók: Szigler József és Szaller János fölkiáltás
sal; számvevő: Mekler Ferencz; főorvos: Palkovics Károly és 
LőrincziRezső; sebész: Csernó János fölkiáltással.— Adósze
dő és árvagondnok még számadásaikkal hátralevén, válasz- 
tatásuk későbbre halasztatott. —  Két volt senátor és főügyész 
kimaradt.— Hogy minden jó rend  és nyugalomban m e n lv é g -  
hez, az az elnöknek eszélyessége ’s törvényes eljárásának 
volt kövelkezvénye. —  Junius 2 k án v an  a ’ város részéről a ’ 
kövelválaszlás r .— 1.

E s z t e r g á m  várm egye bizoltványa május 2 5 é n  re n d 
kívüli gyűlést tarto tt,mellynektanácskozása tá rgya ita ’rninisz— 
téri rendeletek telték. Jelesen a ’ minisztériumnak vészjelentő 
’s á ldozatokra fölhívó rendeletét nagy megillelődéssel é r te t
tük, nem találkozott egy is, ki az áldozatoktól viszszarellent 
volna, ’s azonnal hat választvány küldetett ki, melly haladék
talanul gyűjtse az ajánlatokat. M a j e r  I s t v á n  tanár indítvá
nyozó, hogy azon tőkét, melly nemzeti nyelvünk v irágozta tá
sá ra  gyüjtetvén, évek óta egy külön választvány által kezel
tetik, ’s mellym ár e z e r  pftot meghalad, szinte a’ haza oltá
rá ra  ajánljuk; harsány éljenek közt elfogadtatott . H u s z á r  
Zsigmond m.alispán a ’ nemesi pénztár maradványát is a ’ 
közjónak kívánta szenteltetni, mi hasonlag tetszéssel fogadta
tott. A’lelkesedés nagy volt ,éreztük, hogy a’ magyar előtt szent 
a ’ haza és nemzetiség ügye. (Mint máig értes íte ttünk , szépen 
gyűl pénz és ezüst ékszer-félék; az esztergami kápt. 3 0 0 0  
pfto t ,és  két m á z s a  ezüstötszentel föl a ’hazának;a’ takarék- 
pénztár 5 0 0  pft ajándékot és 2 0 0 0  pft kölcsönt h a tá r o z o t t á ’ 
város egy negyedében ezer forintnál több jött öszsze; az a l -  
p ap ság  is buzgó, egyik ezüsljét ajánló föl,másik pénzt és fegy- 
verl; a ’ nép is szívesen nyújtja, mi szegénységétől lelik,kivált 
gabna és e leségben, mi árverés  utján pénzzé fordiltatik,épen 
most hozza hírül egy megyei küldött, hogy a ’ re á  bízott 6 fa
luban, mellynek 3b an  tótok laknak, vagy 2 0 0  ftot gyűjtött; 
a ’ zsidóság is hajlamot mutat ajánlattételre. Van tehát haza-  
szeretet köztünk, az ifjúság sem utólsó , s ő t a ’ képezdei ifjúság 
az elsők közt mulatta be szerény de buzgó gyűjteményét. —  
Több miniszteri levél tisztelettel fogadtatott. Több hatósági 
levél közül kettőt említünk: egyik Heves vmegyeé, mellyben 
némelly zábolallanoir ellenében a ’magy.kormány iránti bizo— 
dalműnk nyilatkoztatására szólitlalunk ’s mi örültünk a ’ rokon 
érzelemnek.Szepes vmegyének lengyel nemzetei pártoló le
vele részvéttel hallgattatott: ’s miután minisztériumunk a ’n é l-  
kül is tett ügyökben mit tehetett , részvétünk kijelentése mel
lett tudomásul vétetett.— Közigazgatási tárgyak közül a ’ mol
nárok csem pészsége elleni intézkedésünket emeljük csak k i , 
melly abból áll, hogy a’ falusi jegyzőt és bíró t felhatalmaztuk, 
miszerint a ’molnárok viszszaéléseik fölött ítélhessen 12 pflig. 
— Megyeszerle csend és testvériség uralkodik r .— 1.

B u d a ,  május 2 9 é n .  A’ tisztujitás, melly tegnap kez
dődött, ’s ma bevégeztetett ,  következő eredvényü: p o lg á r -  
mester: Walheirn F e r e n c z ; főbíró: Schre iber F.;  kapitány: 
Andorfy József; tanácsosok: Kellm Ferencz, Bajcsy Károly, 
Brandtw einer János ,Tem esváry  Demeter, Nerodolik József, 
Balásy Antal, Paulovics László, Máry Károly, Felcy Eduárd; 
főjegyzők: Micsinyey Antal,  W eid inger  Alajos; főügyész: 
Gáspár Lajos; számvevő: Mangold Ignácz; levéltárnok : Csik 
József; főorvos: Frcnreisz Ferencz; sebész: Kiss Sándor ; al
jegyzők: Herll József, Eberling Mihály; alügyészek : Perócz 
János, Hiitlenbach Károly; alkapilány: Ebenhöck A n ta l ;m ér
nök: Varasdy Lipót.

Uj vi d é k e n  szinte megtartatott  a ’ tisztuji tás,csakhogy 
a ’ törvényrendele té t  mellőzve,az anlinationális párt  tetszése 
szerint szabályzá, ’s bővítő a ’ választási quliíicáliót, E ’ szerint 
a ’ magyar p á r t ,eg é s jen  kihagyalolt , a’ rácz p á r t  győzött ;  a ’

tisztikar következő: p o l g á r m e s t e r :  Zákó P é te r ;  fő 
b í r ó :  Kosztics Sándor;  k a p  i t á n  y : Stratimirovics G. __
Hogy a ’ választásnál minő eljárás történt, onnét és kivehe
tő ,  hogy az öszszeirt 1 5 0 0  szavazó után 2 0 0 0  v o k sszed e -  
tett öszsze.

B i h a r m e g y e  május 2 2 é n  tisztikarát részben m e g -  
ujilá, ’s a ’ belminiszter beleegyezésével három alispánt vá
lasztolt: u. m. Miskolczy Károly, T/iurzó János, és Sánta Gy.; 
f ő j e g y z ő v é :  Gsengery Im re, Zilahy Lajos , k ö z p o n t i  
f ő b í r ó v á  Hankovics György tétetlek.

S o m o g y b ó l.f. hó 1 én körlevelek által hirdetett k ö -  
vetjelenlési gyülésünk.A’ gyűlést megelőző estén mintegy 2 
4 0 0 0  em ber j ö l tb e  Kaposvárra ,  ’s a ’ feudalismus bilincsei
től megszabadult nép háláját a’ megye iránt —  mellynek szel
leme a’ közjót larlá mindenkor irányának—  lerovandó,kisér
ve a ’ helybeli, és szigeti díszpolgárok, ’s nemzetőrök állal, ’s 
hangozta tva a’ koszorús költő „ s z  ó z a l á  I“  fáklyák’ vilá
gánál, legnagyobb rend  között a ’ megyeház elé ment, hol 
is köszönetét szavazott a ’ nemességnek, melly penészes b a l -  
itéleteit levelkezve, kiváltságiról a ’ nép érdekében lemonda
ni nagylelkű vala. Majd volt első követ Inkey Zsig. később 
Madarász második követnél tévé tiszteletét, ’s meleg sza
vakkal ismeré el a ’ szent ügy melletti küzdéseiket: —  mind 
a ’ három  helyen a ’ népből valának a’ szónokok, ’s örömmel 
írhatom— bár illynemű tiszlelet-nyilványitást táb lab iró isu j -  
tásos szokásnak tartok — miként ez este kedvező benyomást 
lő n reám , hisz arról győze meg, hogy  a ’ nép az átalakulásra 
m egére tt ,  hogy a’ viszonyokat felfogni, ’s az érdem et mél
tányolni tudja !

Május 2 án  a ’ megyeház előtti té ren  — rendre  p o lgá
rok, ’s nemzetőrök ügyelvén föl —  a’népet közelebbről é r 
deklő törvényezikkek felolvastalak, a’ többiek felolvasottak
nak nyilványittatván,szerelve tisztelt alispánunk S: A: felolva- 
sá  a’ megyei állandó bizoltványhoz a ’ községek részéről ki
nevezett tagok neveit.

Május 3án  jöttek szőnyegre a ’ tan ácsk o záso k ,’s ezek 
előtt országgyűlési követeink megtevők végjelentéseiket, ve
lősen rajzolván bennök annak nagyszerű eredvényeit,  -— és 
a ’ bizoltvány nekiek,’s mindazoknak, kik az idő intését m e g 
értve a ’hon javát elősegíteni törekvőnek, jegyzőkönyvileg kö
szönetét szavazott. Ezután J.J. iljú polgártársunk hűn tükröz— 
letvén viszsza a ’ múlt viszonyokat, indítványt tőn, miként az uj 
törvényezikkek a ’ népnek okszerűen magyarázlassanak m eg 
hogy a’ felréértéseknek igyen gát vettetvén a’ béke, ’s tes t
vériség  szelíd nemtőji lengjenek a ’ megye öszszes polgár i  
fö lö tt ;  és az indítvány p á r to lá s ra  találván, főleg lelkész urak 
utasitlatának annak teljesítésére.

Az 1 8 4 7 8 5ik t.czikk érte lm ében e ’ megye 8. követet 
küldendvén az országgyűlésre ,  ennek folytán a ’ megye 8. vá
lasztó kerületre osztatott: tabi,szili, kaposvári,  szigetvári,  n a -  
gyalládi,  csurgói, marczali ’s lengyeltóti kerületekre, és a ’ 
választás vezérlésére rendelt bizoltvány tagjai kinevezlelvén, 
ezen névsor ,va lam in la ’ helységeknek kerületenkinli feloszlá
sa 4 0 0 .  a ’ törvényezikkek pedig 1 0 0 0 .  példányban kiosz- 
lalni halároztallak.

Ujonan kinevezett főispánunknak g ró f  Zichy Jánosnak 
nevét kitörő örömmel hallottuk felolvastatni, de örömünk 
futó öröm vala, a ’ mélyen tisztelt férfiú hivatalát nem vállalta 
el. A’ nem zelőrsereg  tá rgyában  jött miniszteri rendelet 
nyomán határozhatott; hogy a ’ nemzetőrök öszszeirassanak, 
’s ennek teljesítésére járásonkint bizottványok neveztettek ki.

A’ sajtóvélségek fölött bíráskodandó esküdtszékek t á r 
gyában jö tt miniszteri rendele t  folytában az esküttszéki ta g 
ság ra  képesek öszszeiratása elrendeltetett; bünvizsgáló birák 
’s közvádlók kinevezletlek,ugy a ’perbefogási,mint az esküdt
széki b íróság  tagjai megválasztatának.

A’megyében csend és béke ,tö r ténnek  ugyan ollykor e -  
rőszakos elfoglalások a ’ nép részéről a’ volt földesurak elle
nében, ezeket azonban rög tön  kiegyenlíti erélyes tisztikarunk. 
A’ kaposvári nemzelőrsereg f. h. I2 é n  isten szent szabad ege 
alatt tevő le esküjét a ’ királynak ’s alkolványnak. Az állandó 
bizoltvány jövő üléséi f. h. 2 9 én ta r tan d ja

G á s p á r  Lajos.

N a g y  K a n i z s á r ó l  május 2 4 é rő l  a’budai újságnak 
következőt irnak.TIorvátországból érkezeit hírek szerint az i l -  
lyrek elszánt ellentállásra készülnek; a ’ bán parancsot adott 
ki, mellynek nyomán mindenki a ’ lehető leggyorsabban  fegy- 
vereztessék föl,’s minden családapa magát négy bélre  é le
lemmel ellátni köteles, minden levél, melly Magyarországból 
jő ,  vagy odaszállillatik, föltöretik ’s az utasok, kik Magyar
országból mennek Horvátországba, legsz igorúbban  vizsgál
tatnak át. Nehány család a ’ horvát vidékekről m ár  a ’ fenneve- 
zelt városba  menekült. Egy nagykanizsai jóhitelü kereskedő 
Bellováron 2 4  óráig  tartóztatott le, mivel hogy a ’ b á n ’s ön
kényes cselekvései ellen szabadéivüleg mert nyilatkozni; ’s 
csak oltani ismerőseinek köszönheti,hogy Z ágrábba  nem h ú r -
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czoltatott. hol bizonyosan knruczul bántak volna vele. —  A’ 
horvátügyek ósjogbito rlásokró l bővebben jövő alkalommal.

Szerkesztő u r ! Miután nemsokára megalkotandó p es t
városi tisztikar*) iránt a ’ német lapokban eddigelő m ár több 
tervezetet olvasánk, engedje meg a ’ t. szerkesztő u r , hogy 
én is, mint ki lürvónyadla jogom nál fogva, a ’választásba szin
te  befolyandok, őszinte nézeteimet előadhassam, ugyhiszem, 
véleményemben nem egy, de több po lg á r tá rsam  fog osztoz
ni. Készemről a ’ kebelbelieknek, mennyire azoknak elveik, 
morális jellemük és munkásságuk a ’ jelen kor igényeivel 
megegyeztelhetők, mindenkor előnyt adok.— Óhajtanám p e 
dig következőleg:

Főpolgárm ester: K o t t e n b i l l e r  Li pót. Benne a ’ vá
ros egy olly hatósági főnököt nyerend, kinek leg te r jede lm e
sebb és legalaposabb tudománya van Peslváros adminisz- 
tration ál is dolgának minden ágában. Tekintsünk viszsza csak 
az utóbbi évek alatt kifejtett működéseire , benne roppan t  e -  
nerg ia  van, és kifáraszthatlan munkásság, becsületes lélek, 
szabadelvű g o n d o lk o d ás ; sajnos, hogy utóbbi napokban ő 
annyira fé lreér te ték ,  mi által magának több nem -b ará to t  
szerzett , több lap némelly eljárásáért  őt elnépszerütleniteni 
iparkodott , pedig a ’ rósz szándok valóságáról egy sem lehe
tett meggyőződve; de ne fűzzük tovább ezeket, a ’tÖrténészet 
mindent v ilágosságra  hozand. Jelen körülményeinkben ő 
Peslváros hatóságának élén nem üdvözölhetni, a ’legnagyobb 
szerencsétlenség lenne.

Főbíró: S z á s z  Mátyás. Leginkább ügyvédekkel van 
dolga, ’s ót igen szeretik, a ’ perlekedő feleket bíróhoz illő 
h iggadtsággal tudja megegyeztetni; házi dolgaiba nem avat
kozom. —

Főkapitány: P a j o r  Titusz. (Mások szerint V a s v á r y  
Pál.)  Jelleméről,  munkásságáról, ’s tehetségeiről eddigi hi
vatalos eljárásai kezeskednek. Sok illy tisztviselőt az ország 
egyes h a tó ság a in ak !

Alpolgármester: S á g o d y Sándor. Hivatalos körébe 
vágó tárgyakat igen jól fogja érteni.

Tanácsnokok: tanácsbeliek: Vojdischek József, (egy  
nyomatékos p á r t é ’ helyett G o l u b  Vilmos munkatársunkra 
szavazand.)Kacskovics Lajos, Aigner Miklós,Szendefíy József, 
Fész lA ugusz t,  Monostory S á n d o r ;  törvényszékiek: (H át 
T ó t h  G á s p á r  mit vé te t t?)  Koller F e r e n c z , L echner  
Károly, Zsivora G yörgy, Madédl J á n o s ,  Szekrényesy 
E n d re ,  Kanicser János . Mind olly eg yedek ,  kikben a ’ 
szorgalom  a’ becsületességgel párosult.

Tan. főjegyző: Irinyi József; aljegyzők : Tőtössy Lajos, 
W althe rr  Béla, Morlin Imre,Véber Alajos,Paulovics György, 
Hamza Máté; törv. főjegyző: Schiffner Gyula; aljegyzők: Bé
ke try Miklós, Tölgyessy Károly, Kerékgyártó  Alajos, Bellág 
G yörgy , Stróbl A nta l ,  Czigler Ferdinand.

Főügyész:Ritter István; alügyészek : Daxner S á n d o r ,  
Gratzer Antal, Szelke József, Harisi György, N émelhyJ .

Főszámvevő: Molnár György. Ó m aga  a ’ megtestesült 
becsületesség és sz igorúság . Jeles és alapos ítéletei nagy 
olvasottságra mutatnak.

T e le k b i ró : Schalatz Antal. Hivatalos helyén kipótol— 
hatlan. —

Gyámalya: Reil ler Ferd inand . Miért mellőztetnék olly 
egyed, kiről eddig p o lgár tá rsa i  meggyőződhettek, hogy min
den az ő hivatalihoz megkivántató kellékek b ir tokában v an
nak. Kivált pénztárhoz, ismerjük, hogy kire bízzuk pénzeink 
kezelését! -—

Főmérnök: Joannovics Döme. Eddig minden re á  bízott 
munkát híven teljesített.— A’ többi még választás által b e 
töltendő hivatali állomások működési körét, valamint az al
kalmas egyedeket sem ismervén bővebben, az azok iránti v é 
leményadást avatotlabb kezektől várom.Pest, 1 8 4 8 .m a ju s2 9 .

Őszintéi G e 11 é r  d választó.

A’ magyar középponti vasút igazga tósága által h irde
tett rendszerinti részvényesek Gd.közgyülése, kormányi biz
tos Kovács Lajos ur je lenlétében mai napon tartatott .

Az öszszves számadás kivonatának,—  az építések mi
ben létérő l,  ■— ■ a ’ Pest és Vácz és Szolnok közti vonalok for
galm a eredvényéről azon intézkedésekről, mellyek a ’ M orva- 
v í z—  pozsonyi vonal fo rgalm ára  nézve tétettek, —  tett j e 
lentések előterjesztése után, a’ részletes befizetések elmulasz- 
tásamiatt a’ tá r sa ság  bir tokába viszszaeselt 4 3 9  darab  ideig
lenes részvényre vonatkozólag, határozatba m e n t : miszerint 
minden eddig rendesen be nem űzetett részvényre az utóla
gos befizetés kivételkép,és a ’ szabályszerű jogelv csonkítása 
nélkül 6 %  mulasztási kamattal együtt folyó juliushó lső  
napjáig teljesíthető, melly határidő lefo lyásau lán  azon rész
vények, mellyekre befizetések nem történtek, a ’ tá rsaság  j a 
vá ra  megsemmisitetteknek tekintetvén, az igazgatóságnak j o -

* )  Tudósítónak itteni tervét mint saját, ’s pártjának néze
teiből eredtet kívánjuk tekintetni, minthogy mi a ’ sorozatban e -  
lőkerülő némellyszerekre jó lelkűnkből sohase tudnánk szavazni.

S z e r  k.

I gában  á l l a n d , r helyeikbe uj részvényeket kibocsátani. —
A’ pályának Morva vizétől egészen a’ Tiszáig kiépítésé

re  forgalmi beruházás tökéletesítésére nézve megkivántató 
négymillió forint biztosítása tekintetéből, az igazga tóság a ’ 
m a g y a r  minisztériumhoz azon kéréssel járult,  misze
rint az, ezen vállalat nevezetességét, mint országunk főköz
lekedési eszközét tekintetbe véve, a ’ magyar középponti vas
útnak négy millió pengő forintnyi segélyt nyújtani kegyes le
gyen.

A’ m agyar  slátuskormány e rre  késznek nyilatkozván, 
azon biztatását kijelentette, miszerint egym ill ió t  újonnan ki
bocsátandó slátuspapirospénzben és három milliót státus—kö
telezvény ekben,három  évi részletekben űzetve, a ’magyar kö
zépponti vasút rendelkezésére  azon föltételek alatt a d a n d :

Hogy a ’ legközelebb országgyűlés választása után, a ’ 
tá rsaság  ezen segélyért az országnak, vagy "|o az egész vas
pályára biztosított kötelezvényeket, évenkénti viszszafizetés 
mellett adjon,— vagy pedig négy millióért részvényeket e n -  
ged jená t,  mellyeknek a ’ többiek előtt birtoki e lsőbbségük ,ha
szonvételre nézve azonban a ’ többiekkel egyenlőségük le 
g y e n ;  — vagy végre ,  hogy a’ Pesttől Szolnokig vonuló vas
pályát, részletesen m eghatározandó föltételek alatt a ’ m agyar  
statusnak általengedje.

A’ magyar minisztérium kötelezi a ’ tá rsaságot ,  hogy a ’ 
segélyül adandó négy millió forintot a ’ vaspálya tökéletes ki
építésére  ’s fölszerelésére fordítsa, fenlarlván magának, a ’ 
tá rsaság  vagyonának kezelése fölölti ellenőrködést, és a ’ tett 
ajánlathoz m ég azon különös kikötést is csatolja, miszerint az 
igazga tóság  hivatalos székétPestre tegye át, és dolgait itten 
kezelje. Megengedtetik azonban, hogy az igazga tóság  egy r é 
sze, a ’pénzkezelés és részvények befizetése tekintetéből B écs-  
ben működhessék.

A’ közgyűlés a ’ m agyar  minisztérium részérő l a’ m on
dott föltételek alatt ajánlott segélyt hálás köszönettel fogadja, 
igazga tóságát azonban oda utasítja, miszerint abeli k é résé 
vel járuljon a ’ minisztériumhoz, hogy azon föltételtől, melly 
szerint a’ pest-szolnoki vonalt az o rszáglula jdonául m egsze
rezhesse, elállani kegyeskedjék, mivel az érintett pályavonal 
részletes á tengedése  mindeneseire nyomasztólag hat.

A’vállalkozó tá rsaság  ellenben késznek nyilatkozik, a ’ 
szabadalmába foglalt jo g o k  és hasznokról,  mellyek a’ m agyar  
középponti vasút D ebreczen ig , Aradig, Tokajig, Kecskemé
tig sa t . to v áb b ép í té séb ő l  származhatnak, —  lemondani.

Ha mindazáltal a’ m agyar minisztérium a ’ pes t
szolnoki vaspálya megszerezhetési szándokától el nem álla
na, az igazga tóság igyekezzék föltételül legalább azt kikötni; 
hogy a’ tá rsaság  a’ Morvaviztől Pestig fenmaradó pályavona
la, minden párhuzamos vonal, különösen a ’ m á r  r é g eb b  a ’ 
Duna jobb  pariján tervezett vaspálya ellen, biztosittassék.

Hogy a ’tá rsaság  azon nekie szabott kötelezésnek, melly 
szerint az igazga tóság  széke áltétessék, tökéletesen megfelel
hessen, az igazga tóság öszszes tagjai oda nyilatkoztak, hogy 
miutánköztok legtöbben nincsenek olly helyzetben, hogy lak
helyeiket Pestre  áltehetnék, hivatalos működéseiket leteszik, 
hogy igy a ’ legközelebb öszszehivandó közgyűlésben az uj 
igazga tóság választása akadály nélkül m egtö rténhessék .  Ad
dig azonban a ’ dolgok folyamatát egész készséggel rendesen  
kezelni fogják.

Hogy ped ig  mind a ’ m in isz té r ium , mind ped ig  a ’ 
részvényesek, a ’ segélyképen nyert négy millió forintnak rész
letes hovaforditásáról felvilágosítást nyerhessenek; az igaz
g a tóság  részérő l g ró f  Zichy Ferencz és Murmann Péter ,  a ’ 
részvényesek részérő l Szitány Bernát, Szitány Sámuel és cs.k. 
főmérnök Czermak Vilmos urak kérettek m eg , hogy a ’ le g 
közelebb rendkívüli közgyűlésnek előterjesztendő kimerítő 
dolgozatokat készítsenek,

Említésbe hozatott továbbá  azon rendkívüli és sikerdus 
segítség, valamint azon fölötte hasznos szolgálat, mellyel cs. 
k, tanácsos és ausztriai állodalmi vasutak felügyelője Schmid 
Adalbert,  és cs.k . főmérnök Czermak Vilmos urak a ’ vállalat 
részére  járultak.

Végül a ’ számadások megvizsgálása és közgyűlési je g y 
zőkönyv alá írása  végett ,  a ’ szabályok értelme szerint,  köv. h á 
rom  tá rsaság i tag,úgymint Födes József, Spécz udv. taná. és 
W odjaiierMóricz urak, helyettesnek p ed ig  W iesen b u rg  Antal 
ur,  választattak meg. F. II.

Jelentés az 18481a május 21kén tartatott rendkívül 
közgyűlés határozatairól.

A’ kisdedovó-in tézeteket M. 0 .  térj. egyesület f. észt. 
május 21  én tartatott  r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s é n e k  lé- 
nyegesb határozatai e ’ következők: 1) Dr. Arányi Lajos, b. 
S i n a  Simon és b. S i n a  Jánosné a lap i ló k u l , S z ő g y é n y i  
Lászlóné, B o  n y h a i  B e n já m in ,é sP i l  i sy  Béla rendes  rész 
vényesekül jelentetvén be ez örvendetes tudomásul vétetett. 
2 )  A’ nevelési miniszterhez nyújtandó folyamodás az egye
sületnek országos pénzerő  általi fölsegélése iránt egész te r 
jedelm ében  helybenhagyatotl és elfogadtatott . 3 )  S t u l  l e r

Ferencz  ur az egyesületnek öt éven át fáradhatlan buzgalmu 
ti tkára  e ’ hivataláról lemondván a ’ legószintébb köszönetét 
fejező ki a ’ lelépett lelkes tisztviselő irányában a ’ közgyűlés. 
4 )  Indítvány tétetvén a ’ képzőintézeti szabályok némellyiké- 
nekczélszerübb módosítása tárgyában ,az  illető javaslat e lké
szítésére int. igazgató bízatott meg. 5 )  A’ lelépett S t u l -  
1 e r Ferencz ur helyébe ideiglenes titkárul —  addig  t. i. inig 
e ’ tárgyban  a ’ rendes nyári közgyűlés végkép intézkednék, 
egy ér te lm üleg P i l i s y  Béla választatott meg. Pesten május 
2 4 é n  1 8 4 8 .  N e  y Ferencz , mint helyettes jegyző.

Testvériség szép példája. F. észt. máj. 9 én  Iglún az 
uj törvények közzététele végett provinciális gyűlés tartatván, 
e r re  az iglói magyar ,  német nemzeti őrök által a ’ szomszéd 
smizsányi tót lakosság is vendégül meghivattatott,  ’s e lé rk ez -  
tökkor a ’ jobbágyszabadság  ünneplésére ,  taraczklövésekkel 
zászlókkal, zenével szívesen fogadtatlak. Ezen őszinte testvé
ries kitüntetésta’smizsáni lakosság viszonozni akarván,az iglói 
nemzetőröket május 2 1 re bará t i lag  meghilta  ’s volt ekkor ö -  
röm  és kézszoritás, pecsenye és bor,  volt táncz falusi legény 
polgárnővel ’s városi legény falusi menyecskével ’s volt ő -  
sz in teésszen t ígére t ,  hogy a ’ kéthelység egymásmelleit le
szen hűn és testvérileg, jöjjön a ’ vész bárhonnan. Dr. F. L.

K Ü L F Ö L D .

AUSZTRIA. Bécs május 27k én .  Az egyetemi ifjúság e -  
rélyes fölléptének, ’s kitartó szilárdságának tulajdoníthatják 
az örökös tartományok nagy részben politikai szabadságu
kat, alkolványos függetlenségüket,  mellynek egyik legbizto
sabb alapkövét a ’ május 15kei föllépés tette le.

A’ jogok  e’demonstrátióval nemcsak kivívoltaknak de 
a ’ jó németek által biztosítottnak is lát ta tván, az egyetemi 
p o lg á rság  őrliada fölosztani készült, mint ollyan, melly hiva
tását bevégzé. A’ napszám osok, sót a ’ nem zetőrök és po l
gárok  is igyekeztek a’ tanuló közönséget e ’ határzatától e l
mozdítani, az elsőbbek, t. i. a ’napszám osok—  napi keresm é
nyeik megtakarítandó egyik részét ajánlák a ’ fővárosban to 
vábbra  is m egm aradandó  egyetemi ő rhad  szám ára. Minda
mellett a’ fiatalság egyetemleges teendőitezuttal b ev ég ze l t -  
nek tekintvén, a ’ minisztériummal értekezésbe bocsájtkozott 
a ’ szétosztás tá rgyában .  Ekép béke, csend, és mozgalom volt 
minden felől, midőn Colloredo g ró f  a’ viszszaható p á r t o k ta -  
lanfondorkodásiból kiindulva egy falragasztfüggesztetett  ki, 
mellyben a ’ tanulókat felszólítja, hogy őrhadukat 2 4  óra  le 
folyása alatt oszlassák szét, ellenkezőleg ő leteszi a ’ p a ran cs 
nokságot.  Másnap jókor  reg g e l  p ed ig  megjelenik az egye
tem ben ,’s annak rög tön i bezára tásá t parancsolja . E ’p a ra n c s -  
nak a’ 16  főből álló egyetemi őrcsapat nem engedelm eske
dett; miért erős katonai osztállyal kerittelett be, de e ’ haderő  
igen  rövid  időig ta r tha tá  m eg  állását, m inthogy egyrészről az 
ifjúság,más részről pedig  a ’ nép tömött csoportokban s e r e g 
lett Öszsze az egyetem védelm ére , ezen a ’ ka tonasággal nyílt 
fenyegetéssel álltak szembe.— E ’ közben a ’munkások a ’ p r á -  
te rbó l egy p apo t hoztak az egyetem be, ki 2 7  ezer p .forintot 
a ján lo t ta ’ rongyos  n é p n e k , ha öszszefognak, ’s m eg tám ad
ják, szétverik a’ d iákságo t;  de ő k —  a’ becsületes hazafiak, 
eltasziták a ’ zsíros ajánlatot, ’s m egfogák az aljas vesz tege
tőt, ’s az egyetemnek adák át, hogy  é rdem leges  büntetését 
eszközölje.

Mig ezek tö r tén tek ,  az alatt a ’ minden részről ta lpra  
lármázott sokaság  minden kaput elzárt; a ’ ka tonaság , melly 
m ár reg g e l i  két órától óta készen állt a ’ kaszárnyában ,m ost 
a ’ v á ro sb a  veze t te te t t ,  ’s a ’ kapukat része os t rom lá ,  része 
ped ig  a’ glacison foglalt állást; a ’ bástyák ágyukkal rakattak 
m e g , ’s mind ez a ’ nélkül, hogy a ’ nép által kihívás téte tett  
volna; melly nép  nyolez nap óta a ’ legpéldásabb rend ,  és b é 
ke fölött őrködött.  Látva azonban a ’ tö r tén teket,  minden ol
dalról vészdobok verettek, közriadó h a r s o g o t t ;  a ’ vészha
ran g o k  zúgtak; minden felül hallatszott a ’ kiáltás: , ,a ’ n é p 
ség ,  a’ nem zetőrség , a’ diákság elárultatott; az á ru ló k : H o -  
yos,Montecuccoli,  és Colloredo grófok .“  E ’ két utóbbi csak
ugyan sokat tőn e’ tám adás előidézésére,midőn a ’ lefegyver
zést illy módon sü rg e ték ;u g y a n  ők parancso tadának  a ’ n em 
zetőrségnek is, hogy a ’ riadó vere téskor  fegyverhez ne nyúl
janak. E ’ pontján a ’ dolgoknak az egész Bécs, n em ze tő r ,po l
g á r ,  napszámos, iparüző— mint egy em ber kelt ki a ’ síkra, ’s 
e ’ töm eg  mindig szaporodott ,  kivált midőn a ’ vörös torony 
melletti kapunál lövések halla ttak , mellyek következtében 
több po lgár ,  nemzetőr, és diák elesett volna. Később b eva ló -  
sull, hogy csak egy em ber esett áldozatul a ’ nevezett kapunak 
ostrommali bevéte lénél.— A’tanulók elhatárzák: éltüket d r á 
gán adni el,’s minthogy rossz fegyverze t ,’s kevés munitióval 
voltak ellátva, e llenben a ’ ka tonaságtól minden oldalról s zo -  
rongatta ttak,hősi védelem re  egyéb eszközt nem láttak, mint 
a ’ b a r r i c a d r e n d s z e r t .  Minden kéz tehát építéséhez fo
gott,  a ’ nép tűzzel segíte tte  a ’ munkát, sőt a ’ birtokos lakos
ság  egész d icsére tességge l o sz tám eg  azt, mennyiben p ad o 
kat, székeket, asztalokat ’stb .hurczoltak  elé, ’s nagyobb részt 
az ablakokról ha jigá ltakle .  A’ napszám osok épü le tfáka t , lé t-
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rákat, szekereket, sót csinos kocsikat vonczoltak öszsze, f e 
zekből teremték elé az első b é c s i  b a r r i c á d o t .  E’ köz
ben polgári,és nemzetőrségi küldöttségek jelenlek meg,mel- 
lyek az egyetem védelmére segedelmüket ajánlák;mindenki- 
nekfövegén illy nyomatú papír volt látható: „akarjuk: hogy az 
akadémiai légió fenmaradjon.“ — Midőn a’ munkások zászló
val,’s eszközeikkel megjelentek,azonnal a’járda kövek szag- 
gattatának fel,’s a’barricádokhoz vitetének.— így ment a’ 
munka egész az István térig, Grabenig, Szénpiaczig; mig 
végre minden kapu e’ dicső rendszer szerint záratott el an
nyira, hogy Bécsnek e’ napon több mint száz, falerősségü, ’s 
különféle magasságú barricádja volt. Legtöbb utczában a’ 
járdakövek a’ házak emeleteibe, sőt a’ padlásokra is felhor- 
datának, hogy a’ jelentkező ellenség minden oldalról készen 
fogadtathassék.— A’ tanulók használva a’ kis szabad időt,né- 
hánya a’ laboratoriumbavonult, ’s az ablakólmokból golyót 
öntött.

Később a’ minisztériumtól a’ nép nevében kivántatolt:
Mivel átláttuk, hogy a’ reactionélis párt a’ népfelség 

győzelmét csonkitani szándékszik, akarjuk, hogy
lször az öszszes katonaság Bécsből rögtön távozzék,és 

az orosz ’s olasz határszélekre vonuljon;
2szor minden eredmények, mellyek május I5én kivi- 

vattak, kértetlenül megóvassanak, és az alkotmányozó gyű
lés tüstént hivassák Bécsbe öszsze;

3szor a’ kormány követeket küldjön az örökös tarto
mányok minden részeibe, kik vidék! testvéreinkkel megértes
sék, hogy mind az, mit mi tettünk, az egész egész monarchia 
közérdekéből történt;

4szer a’ zárdák eltöröltessenek ;
5szor jövedelmi és szegénységi adó hozassák be;
6szor a’ katonaság az alkotványra feleskettessék;
7szer minden nemzetiség jogegyenlősége mondassék 

ki; —
8szor szorosan csatlakozunk Németországhoz;
9szer a’ császár mielőbbjőjjön viszsza, ’s a’ május 15én 

kivívott eredményeket ismerjn e l;
1 Oer azok, kik ő felségét csalfa előterjesztések által tá

vozásra bírták, népbiróság eléöe állíttassanak.
A’ m i n i s z t é r i u m ,  m e n n y i b e n  köre engedte, 

—  részben teljesité a’ nép kivánatát; viszszavoná a’ ka
tonaságot, ’s küldöttséget bocsájtott a’ császárhoz.—  Estve 
Hoyos gróf, mint kezes az egyetembe vitetett,’s a’ barricá- 
dok őrökkel rakattak meg. Éjfél tájban egyszerre lármadob 
veri fel a’ pillanatra lenyugottakat, mondák: Windischgrátz 
jő öt ezred morváival a’ város ellen ; minden talpon állt; a’ |

sereg bevonul, ’s bennök pozsonyi tanulók és jurátusokra isJ 
mérnek, kik bécsi barátaik segedelmére jöttek.

A’ közbátorság és csendre fölügyelő választvány meg
alakult.— A’ torlaszok mind inkább szaporodnak;legnagyob- 
bikát a’ Mihályléren lehet bámulni. Öszszes számuk május 27. 
160ram enl; minden főbb ulczára esik kettő, három: meg- 
rakvák tanulók, nemzetőrök, és napszámosokkal, ezen utób
biak dicséretesen viselik magukat. — Hoyos becsületszavára 
szállására bocsáltatott;Colloredo elfogatott, Montecuccoli el
szökött.— A’ bécsi hölgyek az egyetemiek köntösében szinte 
hadi készületeket tesznek; az ablakpárkányok mindenütt kö
vekkel,’s jól töltött puskákkal rakvák.— A’hadminiszter kihir— 
detteté, hogy katonasága’ városba nemjő, ’s hogy az itt ta
nyázó is tova szálliltatik.

Bécsi levelek szerint ő felsége Insbruckból is eltávozott, 
’s rövid időre Boczenben telepedett meg. Bombelles grófnak 
az előbbi városban macskazenével szolgáltak. A’ hős tirolok 
tetemes részt vesznek a’ bécsi barricaderiánál.

T r i e s z t  május 23. Az egyesült nápolyi, szardíniái és 
velenczei tengeri haderő Albini ellenadmirál parancsnoksága 
alatt május 22kén a’ trieszti kikötők előtt megjelent ’s kive- 

j  vén egy czirkáló osztrák hajóhadnak maga megadására tett 
; fölszólitását,semmi ellenségeskedést nem mutatott,’sőt a’ ki

kötőben állomásozóTerrible angolhajóhad parancsnokit biz- 
lositá arról: hogy ezén olasz tengeri erő csupán az illető stá
tusok tengeri kereskedésének a’ tengeren Ausztria elleni vé
delmére jelent meg.— Benn a’ városban teljes nyugalom van.

Gallicziai hirek szerint ama tartomány határihoz moszka 
sergek közelitnek.

FRANCZIAORSZÁG. Az alpesi lábor több zászlóalja, 
mellyek eddig pihenő állapotban hagyattak, most kiegészítve I 
a’ táborhoz szállittatának; az Afrikából legújabban érkezett I 
hadedzett ezredekből megalakittatolt a’ negyedik osztály is,
’s szinte az Alpesekhez küldetett.

A’ 15kei támadás elnyomása után Sobriér szállása ki- 
kutaltalván,abban kész rendelvényekre találtak,mellyek a’me- 
rény sikerülése esetében azonnal törvény erejére leendettek 
emelendők.Ezek szerint a’tőkepénzesek és birtokosak vagyo
nuknak ötödétől egész feléig eső részét másoknak engedték 
volna át, hogy a’ testvériség ne maradjon folyvást csak pusz
taszó,hanem elvégre teljesedésbe is menjen;kivagyonameny- 
nyiségél hamisan vallaná be, ha ez kiviláglik, törvényen kí
vülinek nyilványittassék, ’s vagyona a’ szegények közt osz
tassák szét.

A’május l8kaiülésbenLacordaire atyaelbocsáttalási le
velét kinyerte,kérelménekfőtámoka volt,hogy elismeri,misze-

rinta’szerzetesi életbékés kotelességeia’népképviselő hivatá
sával nem egyeztethetők öszsze. Ugyanezen ülésben a’ kor
mány nevében következő törvények hozattak javaslatba: 1) 
Minden fegyveres egyesülés, vagy szövetség tiltatik,’s kik a’ 
clubbokba nyilván vagy elrejtve fegyverrel jelennek meg,13 
hónaptól egész két éves fogsággal büntettessenek; 2 ) Lajos 
Fülöp és családja, valaminta’ bourbonok idősb ága is Fran- 
cziaországból örökre száműzetik. E’ két javaslat minden el
lenmondás nélkül hallgattatott meg.

NÉMETORSZÁG. A’német szövetség alkotványozó gyű
lése május lSkán Frankfurtban, a’ porosz királyságé pedig 
május 23ánBerlinben nyittatlott meg nagy ünnepéllyel; ezen 
utóbbit a’király személyesen nyitá meg kimerítő trónbeszédei. 
—  Az elsőtől két dolgot várnak főleg mielőbb’s minél sze
rencsésebben eldöntőnek; úgymint a’ császárság és Lengyel- 
ország kérdését.—  Küldötteink P á z m á n d y  és S z a l a y  
lelkesedéssel fogadtattak.

OLASZORSZÁG. A’ Gazetta di Venecia május 21 kei 
száma Nápolyból következő megrázó tudósítást közöl: Május 
I5kén kelle a’ parlamentnek megnyittatnia. A’ vasárnapról 
hétfőre virradó éjjén némelly képviselők összejövének, hogy 
az alkolványban az esküformán, ’s egyéb pontokban módosí
tásokat eszközöljenek. A’ király vonakodott ennek teljesíté
sében. ’S ezért Toledo, ’s egyéb helyeken torlaszok emeltet
lek, hogy a’ katonaságnak, melly számra mintegy 10 ezer 
volt a’ városban, az álmenel meggátoltassék. Végre a’ király 
hajlandónak mutatkozott az engedvényre ; azonban reggeli 
10 órakor schweiezi csapatok vonultak ki ’s a ’ városban fel
áll ittalának. Puskalövés hallatszott; de nem tudhatni, vájjon 
a ’ tüzelést a’ katonaság kezdette é vagy a’ fegyveres polgár
ság? ’s vájjon ablakból, vagy a’ sorhadból tétetett? —  Ez 
jel volt a’ legundokabb mészárlásra, melly egész délutáni 6 
óráig, tehát nyo l e z  ó r a  h o s z s z a n t  folyvást tartott. A’ 
lazzaronik egyesültek a’ katonasággal, ’s a’ kegyetlenkedés
ben ezeket is fölülmúlták; késeik halálosabbak voltak, mint a’ 
puskák és ágyuk;vadabbaknak bizonyiták magukat a’schwei- 
cziaknál is. Lazzaronik, és katonák kit se kíméltek,berontot
tak a’ házak zárt kapuin, leöldösék a’ lakosokat azok belse
jében, ’s kirablák tartalmát. Az elkövetett iszonyatosságok le 
nem irhalók. Több palota felgyujtatott, közUk a’ Gravina pa
lota. A1 kannibálok és gyilkosok dühe leginkább ezen ház el
len volt irányozva, minden bútorzata szétromboltatok ingat— 
ható'érléke elraboltatolt.— Baudin franczia admirál álgyuita’ 
kikötőből a’ királyi palota ellen szögezteté, ’s fenyegető az 
uralkodót, hogy a’ nép védelmére 9000  fegyverest szálli- 
tand a’ partra. De fenyegetése csak szó maradt.

65ik szám.

A’ gőzösök iii'
É R T

dnlásai Pestről.
1848dik évi május 1 jelöl kezdve.

P e s t r ő l  B é c s i g  naponkint reggeli 6 órakor, kapcsolatban Győrrel.
„  O r s o v á r a  minden vasárnap reggeli 5 órakor, Galacz és Konstantiná-
„  „ polylyali kapcsolatban az oláh részen, és május 7 és 21 dikén
„  „ Odessával.
„  „  minden csütörtökön reggeli 5 órakor (minden 14 napokban
„  „ egyesül Galacz és Konstantinápolylyal a’ török részen.)

E’ gőzősök megérkeznek Orsováról minden vasárnap reggeli 4 órakor, és 
minden csütörtökön délutáni órákban.

,, T i t t é l i g  minden kedden és pénteken reggeli 5 órakor, le és fölfelé 
„  ,, Eszéken át; a’ kedden induló gőzös Szegeddel kapcsolatban áll.

E’ gőzösök minden vasárnap és szerdán délutáni órákban Tittelből megérkeznek.
Vontatóhajók indulásai.

P e s t r ő l  B é c s b e  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 
szombaton megérkeznek.

„ O r s o v á b a  minden kedden elindul, és minden szerdán megérkezik. 
P e s t e n ;  május Íjén 1848.

A z  első cs. far. szab. D unag őzha józási társaság főügynöksége. 13— 0

E S í  T Ő. 1848.
Munkások újsága.

Szerkeszti T á n c s i c s  Mi há l .  Évnegyedre április elejétől junius végéig teljes 
számú példány kapható ’s minden póstahivatalnál előfizethetni e g y  ttjával ; helyben 
4 0  kr. ez. p. 3 — 3

H i r d e t v é n y .
Az álladalmi javakhoz tartozó ó-budai ura

dalom részéről közhírré tétetik, hogy folyó évi 
junius hó 15ik (tizenötödik) napján a’ budaörsi,

16án (tizenhatodikán) ped g a’ tahi ’s bogdányi 
uradalmi pinezékben néhány ezer akó fejér ’s 
vörösborok edény nélkül a’ szokott reggeli ó- 
rákban nyilvánvos árverés utján készpénzbeli 
fizetés mellett el fognak adatni. 3 — 3

Árverési hirdetvény.
A’ pénzügyi minisztérium kegyes jóváha

gyásából közhírré tétetik, hogy az 1847dik évi 
diósgyőri urad. termésű 44 hordó majorsági, és 
219 hordó dézma borok I848ik évi junius 29kén

Mi s k o l c z o n  a’ kasznári lakban tartandó nyíl— 
ványos árverés utján a’ legtöbbet ígérőknek kész 
pénz befizetése mellett eladatni fognak. — Kelt 
Diósgyőrön május hó 9dikén 184'*.

3 - 3

Gozon Antal ur kinek czime’s lakhelye nem tudatik bizodalmasan ké
retik, szíveskedjék az első dunagőzhajózási-társaság pesti hivatalában egy vele történendő 
közlés végett megjelenni. 1— 2

Pesti hengermalom-társaság.
A’ pesti hengermalom-társaság t. ez. részvényeseit junius huszonötödikén Pesten déle— 
órakor a’nemzeti Casinóban tartandó közgyűlésre tisztelettel meghívja az i g a z g a -őtli 10 órakor a’ nemzeti 

t ó s á g.
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1— 3

H i r d e t v é n  y.
Az állodalmi javakhoz tartozó ó-budai ura

dalom részéről közhírré tétetik: hogy folyó 1S48. 
évi junius hó 20dik napján az ó-budai uradalmi 
főtisztségi irodában közárverés utján következő 
királyi és egyéb haszonvételek bérbe fognak a- 
datní, úgymint:

1) a’ perbáli uradalmi korcsma ’s mészár
szék, a’ hozzá tartozó 4u2/g holdnyi szántóföld
del és 6 Vta hold réttel.

2) a’ monostori határban Szent endreiDu
na rév közelében létező korcsma 6 holdnyi szán
tófölddel, és egy házkerttel.

3) a’ nagymarosi uradalmi korcsma ’s mé
szárszék a’ hozzá tartozó 9*/2 pozsonyi mérőre 
való szántófölddel ’s egy kis réttel.

4) a’ pei báli uradalmi két kerékre járó pa
takmalom 53/̂  holdnyi szántófölddel és egy há
zi kerttel.

5) a’ bogdányi uradalmi bolt a’ kereske
delmi szabadsággal. 3— A

Árverési hirdetvény.
Felsőbb jóváhagyásból ezennel közhírré 

tétetik,miszerint f. e. junius 3(>kán Tarczalon a’ 
tiszttartói lakban tartandó árverés utján követke
zendő tokaji urad. kir. haszonvételek bé be a- 
datni fognak:

lször Tokaj városában gyakorlandó husvá- 
gatásijogaz ahoz tartozó szalonnaméréssel.

2szor a’ Tokaj-rakamazi, és timári halászat.
3szor a’ kis tokaji száraz malom.
4szer a’ tarczali Csukaház nevű korcsma.

5ször a’ tarczali fekete S a s  nevezetű ven
dégfogadó.

Gszor a’ tarczali négy bőit.
7szer a’ timári két száraz malom-
8szor a’ rakamazi határban létező fii hold 

kenderföld 1848dik év november lsőnapjától, 
számítandó három évre.Az árverésben ré'zesül- 
ni kívánók,a’ szükséges bánatpénzzel, és biztosi
akkal ellátva, az árverési föltételeket a’ diósgyő
ri főtisztségi és tarczali tiszttartói irodában előre 
is megszemlélhetik. Kelt Diósgyőr május hó 12- 
kén 1848. 3— 3

Gőzliajémi hirdetvény.
C s ü t ö r t ö k ö n  május lSkán induland az első gőzös

l n o U b u l T o k a j b a .
E’ gőzös járás folyvást folytattatik, ha semmi akadály nem lép közbe, 

minden csütörtökön Szolnokból Tokajra, 
minden vasárnap Tokajból Szolnokra.

P e s t , május 12én 1848. Az első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási társaság
főügyvivősége. 4— 5

Dunavizáilds: Budán, május 29én 8 ‘4 "  6 '"  az 0 fölött.

A’ kiadótnlajd. april 1 Skai betegeskedés'e óta szerkeszti K i r á l y i  P á l. —  Nyomatik T r a l t n e r - K á r o l y i  betűivel uri-uleza, 453 . szám.



66ik szám 

1848.

P E S T

vasárnap junius 4 én

Meaielenik minden heten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a I k o d ó pedig pénteken, mindegyik minden ízben ogyegy ivén. Előfizethetni helyben a’ szer
kesztő ’s kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokká kiváu- 

utó példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán kozöltetik.

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Pénzkibocsijlási javas
lat. A’ katonaság megesküvése az alkotványra. Miniszteri rendeletek. 
E r d é l y  e g y e s ü l t  M a g y a r o r s z á g g a l ,  Vi d é k i  m o z g a i 
mak.  Ung, krassó, llevcsmegyékből, Kővár vidékéről, ’s Debreczenból 
Konstantinápolyi barátink kötvényei.)

Kül f ö l d .  (Ausztria, Spanyol, Franczia, és Olaszország.)
É r t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
P e s t ,  junius 3án.

A’ Onancz miniszter eddig kelt rendeletéit a ’ sajtó tu
datta, és a ’ haza tudomásul vette.

Financzminiszterünk eszküzökhez nyúlt ,  mellyek a ’ 
pillanatnyi pénzszukséget kell pótolniok. —  Nem volt, ki 
azokat rossza l lá sán  nem is fog lenni; de ki azokat e lé g sé g e 
seknek nem tartja, az mi vagyunk,— m e r t :

Rendkívüli esetekben a ’ czéltérés rendkívüli eszkö
zöket kíván, szükségben minden eszközt.

Bankjegyek, status kötelezvények, vagy bármi neveze
tű p ap ir -p én z  nem egyszer tön jó  szolgálatot indítójának, 
miből e lég következetes most is a ’ m agyar p a p í r -  pénz czél-  
szerüsége; ki sem tagadha tja .—

Bár itt is vannak akadályok,’s föltéve,de bizton rem ényi
vé, hogy a’ kereskedői hitel azzá nem leend ,m arad  egy más, 
vagy tán több is, melly a ’jövendő p ap ir -p én z  kelendőségére  
lánnem annyira,mint inkább ter jedelmére károsan foghatn i.

Köztudomású dolog, hogy a ’ műveltségben ’s felvilá
gosodásban  annyira elmarasztottföldmives mennyire ellen
szenvvel viselteték a ’ bankjegyek iránt, melly soknak kese
rű  emlékeket szerzett ,  megcsalatás, és egyéb hajak által, 
m i k a ’ bankópénzzel együtt já rnak

Ez ellenszenvet növeszti tetemesen a ’ bécsi bankje
gyek hitelének csökkenése,úgy annyira,hogy ha valaki einem 
fogadja mostan örömest a ’ bankjegyet,  a ’ földmives bizonyá
ra  épen nem. —

A’ földmives szegény, egyszerű, nem ért azon m ikros- 
copicus betűkhöz, mellyek a ’ bankók valódiságát hitelesítik, 
ő neki durva idom kell. — Adjatok hát neki pénzt a ’ m arkába 
valót, habár szegényest is.

Még nem hallók említeni, sem javaslat,  sem tervkép
pen rézpénznek kibocsájtatását.— Megjegyezzük teh á t ,

Hogy l ö r  a ’ rézpénznél a ’ kibocsájtásnál a ’ statusnak 
aránylag rendkívül nagy lbaszna van ;

2or. Rézpénz olly országokban is divatozik, hol bank
jegy meg sem szivelletik, p. Olaszország.

3or.  Ferencz császár financzialis szükségein nagyot 
segített, ezt nekünk is megtenné.

4 e r .R ézp én z  nincs olly nagym ennyiségben , hogy fö
löslegesnek tekintethetnék vagy elözonlésétől valaki félhetne.

5ör .  Mert gyakran látjuk, hogy a ’ földmiveseknél n a 
gyobb summák is léteznek, keringnek szinte rézpénzben, és 
kérdenék őt: ha hogy öt pforint rézp én z ,  és bankjegy közt 
mellyiket választaná?— Hitünk, hogy az elsőhez nyúlna.

Ennélfogva szükséges , és hasznos leend a ’ rézpénz 
kibocsájtása.

Véleményünk szerint itt két kivitel lehetséges .— Az e -  
gyik lobb hasznot igér ,  de kevesbbé b iz to s ; a ’ másik keves- 
bet ig é r ,  de biztosb.

Az egyik áll: k ibocsájlatásában belérléken fölüli pénz
nek, például 5 — 10 pkros daraboknak, kisebb Lerime mel
lett; melly pénznemnek hitelét m egadná  az, ha a ’ kormány 
azokat elfogadni mindig kész len n e ,  vagy még inkább ,  ha 
határidő tétetnék, p. három  év; a ’ midőn e ’ pénzeket ezüst és 
aranyért beváltani a ’ kormány m agát lekötelezné.

A’ másik mód lenne, kisebb értékű, az az érték és t é 
rimé közti arány megtartásával kibocsájtandó rézpénz, ( 1  ,
2 ,  3 k r o s )  melly mód h á tá n  kevesbet Ígérne, minden esetre  
b iz to s , ’s haszna bizonnyára nem leend olly csekély, hogy 
azt kormányunk számba nem vehetné. —

Gondolkozzatok, válasszatok, tegyetek.
És adjatok m agyar pénzt,  ezüstöt vagy rézét, vagy a -  

ranyat, az mindegy. Adjátok azt, miután olly keserűn so v á r -  
gunk mindnyájan,hidjétek hogy minden hazafi, az első m a
gyarpénzdarabot,  m e l ly k ezéhez ju t, legyenazbárm iércznem , 
nem zsebébe , de keblére teendi, megcsókolja —  Magyar- 
o rszág  maga felét hozza az Európában,kivévén Oroszorszá
got,évenkint nyertaranymennyiségnek, és a’ magyarnyelv a’ 
numismátikában ismeretlen. —  Érez belük leghívebb ada
tai a ’ tö r tén e tn ek ,’s b a a ’ végzés vesztünket ir ta m eg  köny
vébe, honnan tudand jaa’ jövő kor tö r ténet búvára , hogy a’ 
H ungária  nyelve mikép hangzott ,midőn érczen egy szavát sem

találja. —  Magyar pénzt tehá t!  mentülelóbb, addig adjatok 
gyógyszert a ’ betegnek, mig meg nem halt. —

Valószinű hogy linanczmimszterünk e rrő l  már g o n d o l
kozott, czélunk kételyeit, (m er t  tán ezek gátolák eddigi föl
lépését ez ügyben) eloszlatni, terveit véleményünkkel támo
g a tn i ,  a ’ közös ü g y é r t ,  a ’ haza érdekűért.

P e s t ,  junius 3kán.
K atonaságunk csütörtökön v'ala megeskvendő az al

kotványra. Elölte való napon a ’ P. Z. hirdelvényi rovatában 
egy nyilatkozat jelent m e g a ’ budapesti tisztikar nevében. E ’ 
sajnálatosan esztelen, és kitünőleg kaján irányú czikk fölött 
részint mosolyganunk, részint pedig boszonkodnunk kellett.

Sajnálkoztunk’s igy megmosolyogtuk azon szegény föl
fogást, mellyet irói tanusilának ákkor,  midőn az időtől elma
radva, még most is holmi középkori lovagvárakba képzelék 
magukat, honnan letekintve a ’ gyalulallan lelkű vitéz vad esz
méi szerint a ’ népet csak söpredéknek, igavonó baromnak Ili
vé , melly mintha istentől csak a ’ fegyveres erő hizlalására 
teremtetett  volna.

Sajnáltuk azon nyom om  felfogást, minélfogva irói(minl 
halljuk csak 3 )  a ’ haza és fejedelem közöli olly párvonalt 
húztak, minőről felvilágosult embernek képzelnie sincsen.

És boszankodtunkazon posványos szellemen, melly a ’ sza
badságot,  általán a ’ jelen kor fejleményeit ellenséges ha ta 
lomnak bérm álva, mindent a ’ dm va anyagi erő kezébe volna 
játszandó, nem törődve a ’ p o lg á r  v é r r e l , mellyet örömmel 
láttak volna gőzölögni fegyvereik élén.

E ’ sötét lelkű nyilatkozat mindenkinek ügyeimét m a
g á ra  voná. Minisztériumunk Íróira nézi kutatást inlézelt, ü s 
se föl viszhalásos fejét. Valóban beillettek volna irói a ’ n á 
polyi hősök közé.

A’ másnapi esküvőstül,  illy előzvények után , kiki ko
moly fordulatot várt.

A’ vérmezőn az összes nemzetőrség  is megjelent.
Saját katonáink azonban vidoran tevék le az esküt, fon 

akadás egyedül az olasz vitézekkel vala.
ük  vonakodtak hűséget esküdni a ’ császárnak! Hazájok 

szép képe derenget t emlékezetükben, talán látták a ’ pusztí
tást,  mi a ’ császár nevének ürügye alatt ottan elkövettetett.

És én, becsültem az érzelmet, melly őket e ’ pillanatban 
lelkesilé, nem kárhoztattam volna őket akkor sem, ha egészen 
megtagadják  az eskü letételét.

Felvilágositó értesítések után azonban olasz barátaink 
—  hűséget esküvének alkolványunk védelmére, mig t. i. köz
tünk tarlózalja őketfatumuk.

Én m eg  sem foghatom,mit akarnak azzal az olasz l iábo- 
raval! Olaszország osztrák kéz alá többé m egnem  hódítható. 
Minek pazarolják a ’ d rág a  vért,  mellynek saját haláraink in
teg r i tá sáé r t  szabadna csak folynia.

De most mellőzve az olasz háború károsságának  
fejtegetését csak néhány igénytelen észrevételt teszünk m ég  
katonaságunkat i l le tő leg .—

A’ szabadságra  nem lehetett veszedelmesebb idea,mint 
a ’ katonaságot státussá emelni, elválasztani a ’ po lgár i  ha ta 
lomtól,mellynek pedig  természetes kifolyása, ’s mellyel olly 
viszonyban kell állnia, mint a ’ szív egyik p i tvarának  a ’ m á 
sikkal. —

Róma világhódító légiói stá luspolgárok  voltak.
Innen van aztán, hogy a ’ katona nálunk fogalommal 

sem bir a ’ haza á l l a p o tá ró l , micsoda fán te rem  a ’ szabad
ság ,  csak sejteni sem tudja, m er t  neveltetése folyvást a ’ vak 
engedelm esség  bálványzása körül forog.

A’ mi legcsudálalosabb tiszteik közül— értem az ausz
triai h adse reg é t— sokan szinte vakoskodnak a ’ világban. Mi- 
veletlenebbek, sem hogy csak óhajtanák is a ’ szab ad ság o t ,  
m er i  a ’ haza alkotványát nem ismerik.

Szomoritó, ha az ebeli há tram aradást  nézzük, ha ösz-  
szehasonliljuk lisztjeinket a ’ franczia h a d se re g é iv e l : kik a ’ 
tolla tsem kevesebb ügyességge l forgatják po lgár i  életükben, 
mint forgatták kardjaikat diadalmaikban.

És közölök támadhatnak is aztán a ’ par lam entben  h a 
talmas szónoklatukövetek, bajnoki a’ szabad elvüségnek.

Ne tegyetek éles különböztelést katona és p o lg á r  közöli: 
és nálunk is úgy lehet m a jd .—  És idegen tiszteket ne hasz
n á lja tok ,  ha többet akartok  a ’ katonában, mint zsoldostól 
várható. — *

A’ „P es th e r  Z eitung“  6 8 4 .  szám alatti hasábjaiban fo
lyó hó 2 3 ikrólkelt olly nyilatkozat áll, melly némelly eszméi.

kifejezései ’s következtetései miatt nem h ih e tő ,—  minthogy 
az, az öszszes Budapesten tanyázó haditiszti-karnak kifolyása 
lehetne ; ennek közelkezlóben ő fölsége által szentesített á llá
som szerint az illetőket kérdőre  vonatni, ’s eredvényéről an
nak idejében a ’ közönséget értesíteni fogom.

II. Tudósítom ezennel a ’m agyar koronához tartozó had
se rege t ,hogy  jövendőre nézve más ezredekbóli pártfogolt  át
helyezéseket, az ezredbeli érdem ek mellőzésével,  valamint 
azon egyedek előléptetését is, kik az ezred nyelvét nem b e 
szélik, minden kitelhető módon gátolni fogom.

A’ katonai határőrvidékre nézve egyúttal m ég  azt is 
nyilványitom:miszerint az oltani ezredeknél egyenlő tulajdo
nok mellett az olt szülöttekre tekintet lesz.— Gazdasági liszt
jeik pedig  hivatalaikban meghagyalnak.

III. Értes ítem ezennel a ’ ha lá rő rv idéke t;  miszerint a ’ 
határőrvidékiek pere i t  illetőleg hadi törvényszéket fogok 
fölállítani, melly mind azon pereket ,  mellyeket eddig az ille
tő főhadi kormányok, és a ’ bécsi udvari tanács intézettel,  fel- 
lebb vitel utján megvizsgálandja.

A’ polgári p erek re  nézve pedig az igazságügyi minisz
ter szükségesnek látván, hogy az iránt,  vájjon a ’ l i a lá rő rv i-  
dékieknek po lgár i  m agány- jogviszonya i mikép re n d e z e s s e 
nek el,és il,élőszékeik ésfolebbvileli b íróságaik  minda’szabad 
községekre, m in d a’többiekre nézve isminkénl alakíttassanak, 
m a g o k a ’ határőrvidékiek, és ped ig  mind a ’ po lgár i ,  mind a ’ 
katonai rendűek meghallgallassanak, ugyanazért felszólítom 
az illetőket: hogy mind ezen tárgyak felől javaslatokat készít
senek, és azt az igazságügy-m iniszterhez küldjék be; ezen
felül javasoljanak egy-ké t alkalmatos egyedt, kik mint taná
csosok az igazságügyi minisztériumnak torvénykészilési osz
tályában 2 5 0 0  pfrt üzetéssel fognak alkalmaztatni ,’s a’ b e 
küldendő javaslatokból, és egyéb segéd-eszközökből kim e
rítő törvény-javaslato t készíteni, —

Budapest,  máj. 3 l é n  1 8 4 8 .  M é sz  á r  o s  Lázár.  s. k.,
hadügyminiszter.

P e s t ,  május 3 lk é n .
Herczeg Eszlerbázy Pál külügyminisler g r.  Batthyány 

Lajos miniszterelnökhöz :
Ő felsége urunk királyunk,hivatalom, és királyi hely

tartónk ő f e n s é g e ’s a ’magyar miniszteri tanács külön m e g 
hagyása következtébeni ideérkeztemrőt tegnap  este ér tesü l
vén, ma délutáni egy ó rakor  különös m eghallgatás  végett 
kiváló kegyelemmel fogadni méltóztatolt.

Diszteljes megbízatásom ’s keblem sugallata szerint a ’ 
magyarnem zetnek  őfedségéhez’s dynastiáhozi hű ragaszko
dását, tőlem kitelhelóleg tolmácsolandó, bizonyossá tevém o 
felségét, miszerint a ’ mostani m agyar nemzedék méltó iva
déka eldődeinek kész é l e i é t ’s v é ré t  áldozni királyáért.  Ezen 
hódolatteljes kinyilatkoztatással öszszekapcsolám a ’ m agyar  
nemzet abeli kérelmét, miszerint ő felsége felséges c sa lád 
jával együtt M agyarország székváro sáb a jő n i ,  ’s ezáltal a ’ 
nemzetnem körülményszülte,hanem rég i ,az  uralkodóház m a
gyar trónjával egyidős óhajtását teljesiLeni méltóztassék , jó t 
állván, hogy üui szeretette l ’s nyílt karokkal fogadtatni fog; 
m ert valamint erős a ’ magyarnak hite, miszerint királya fel
kent személyében hazája dicsőséges jövendőjének legb iz to 
sabb zálogát b irandja ,úgy büszkén elm ondhatja ,hogy az u ra l 
kodó ház a ’m agyar névtől elszakilhallan hű,és  hűségben  leg
szilárdabb oszlopát lelendi.

0  felsége kegyelm esen ’s a ’ legbensőbb köszönettel 
fogadá ezen egy szabad, nagylelkű ’s a ’ hűség esküjétől á t
hatott nemzelbez illő nyilatkozatot,forrón óhajtván azon pilla
natot, melly Ilii magyarjai közé vezetendheti,  de m e g h a tá ro 
zását a ’ jelen körülmények m ég  nem engedik.

Innsbruck, május 2 6 k á n  1 8 4 8 .

Tehát a ’ három  század óta különszakadl testvéri ö le l
kezésnek első pillanata m árnem  óhajtás többé. Erdély  nincs 
többé, de van egy nagy Magyarország 18 millió nép ség g e l .  
A’ május 3 0 k i  országgyűlésben, az ige testté lón; ’s ped ig  o -  
vás és e llenmondás nélkül. F u tá r  hozta hozzánk ez örvende
tes hirt,  vitte ő hűségéhez  is m egerősités  v é g e t t ,  mellyre a ’ 
főváros hangosan  fölriadt, és ki csak m eg ludá  a’ rokonu lás-  
nak e’ lélekemelő h íré t ,ünnepet ült lakában és kivil.ágitá a b 
lakait. Ifjúságunk ped ig  zene szóval fáklyás m enetben já r ta  
m eg  az utczákat,  hirdetve mindenkinek a ’ nemzeti ünnepélyt. 
18  milliók vagyunk! jó lesz tudniok barátainknak. A’ re l len t -  
hellen székelyek m ár hozzák fegyverük hatalmát, hogy m e g 
kérdezzék az ilyr hősöktől,  k iazu r  e ’ hazában?—

Jövőre bővebben !
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V i d é k i  m o z g a l m a k .
K ő v á r - v i d é k  máj. 2 3 .  1 8 4 8  A’ viszszakapcsolás 

m eg tö r tén t .—  Wesselényi Miklós a’legnépszerűbb k. biztos 
az öszszes nép osztatlan öröme közt közünkben megjelenvén, 
folderité a’szabadság napját, melly után annyi kű kebel óhajt

va esdett.
Az ünnepély kísérve a ’ magasztos kebel sugalta  telkes 

hangoktól mihez, minket regiebb időkből is oliy kedves visz- 
szaemlékezés csatol, s z í v  emelő látvány vala.Föltünt egy n ép
osztály politicai egünk láthatárán, melly a ’po lgár i  név fény
körében  egyesülve mindennek, ki e ’ hazának gyeimeke, eiőt
kölcsözend a’ viszontagság napjaiban a ’ hon érdekeért m in
denét föláldozni*—  A’ nép első gyűlésében a ’ bizalom és 
szeretet öszhangzó szent érzeményével öleié a ’ rég  nélkülözött 
’s most újra viszonlátott anyát, melly első találkozási perczei-  
ben is leszaggatá gyermekei kezeiről a szolgaság undorító 

rab  bilincseit. —
Közohajtásunk teljesült.— Vidékünk őszintén szeretett 

po lgára  Teleki Sándor gr.  főkapitánynak kineveztetett, őt a ’ 
közbizodalom emelé e’ helyre, és e ’ bizalom az ő egyetlen 
kincse egyetlen büszkesége.— Rövid tartalomdús beszédé
ben elősorold kormányzati irányát,  elveit, melyekhez híven, 
következetesen ragaszkodva, a ’ polgári név becsületére fol- 
szólita mindenkit, hogy az átalakulás fejleményei szerencsés 
megoldhatásához segéd kezeiket nyújtani szíveskedjenek. —  
Köszönő fölirást küldünk István k. helytartó, es a ’ miniszté
riumhoz a ’kinevezésért , melly a ’vidék fölterjesztésével ösz- 
hangozva reményeinkben meg nem csalatánk. —  Ezekután 
első teendője a’közgyülésnek, mellyben a ’válasz. falak lerom 
bolásával az öszszes nép a’községek népessége arányában a ’ 
törvény értelme szerint képviselve volt,az idő föléberűlt szel
lemét oliy példásan jellemző törvények fölolvasása volt,mely- 
lyet a’három ezerre menő népesség  végig példás türelemmel 
hallgatott előlegesen biztosíttatván arról, hogy addig ism ig  
törvényeink oláh nyelven is kinyomatvamegküldelnének,nyel
vükön m eg m ag y a ráz ta lak ,  mi egy bizottvány által a ’ m e
gyeház udvarán teljesült i s .— A’ bizottvány népszerű tag 
jai hiv előadásaikkal szerencsések voltak megértetni a ’ nép 
pel a’ törvények áldásthozó szellemét, melly őket a ’ kölcsö
nös bizalom és testvéri szeretettel egybefüzvén örökre bo l-  
dogitandja. —  A’ magyarázatot a ’ nép örömmel fogadván 
szép csenddel Övéihez haza tért.  —  A’ törvények fölolvasása 
után a’ tisztikaron kívül több mint 1 0 0  tagból álló igazgató 
választvány neveztetett . —  T ovábbá méltányolva a ’ közön
ség azon nehézségeket,mellyekkel az első felelős kormánynak 
szembe kellett szállania,az öszszes minisztériumnak bizalmat 
szavazott. Végre a ’ k. biztos ur utasításából egy bizottvány 
neveztetett, melly a’ visszacsatolás által megváltozott megyei 
viszonyok rendezéséről véleményét beadván k. biztos ur 
eleibe terjeszsze.—

A’ nép itten nyugodt, mozgalomnak semmi legkisebb 
nyoma. Oláh ajkú testvéreink itten megérték  a ’ korszavát, —  
a’ nyert engedélyeket a ’ törvényszerűséggel egyformán 
szeretik.— Tagadhatatlan hogy ezt tisztviselőink népszerű
ségének éserélyességének köszönhetjük, kika’legkissebb föl
merülő fé lreértéseknél,—  a ’hol kell, elegendő nyomatkoson 
is —  a ’ népet fölvilágosítva nem engedik, hogy bűs fellegek 
borítsák a ’ szabadság tiszta szép egét. —  R. L.

K r a s s ó b ó l .  Lugos, májusban. Krisztus urunk szü
letése után (l 8 4 8 d i k  május 3kán kezdődött,  és ugyan csak 
ezen észt. és hó 5kén végződött nemes nagy M agyarország
hoz tartozó tek. nemes Krassó vármegye néhai boldog em 
lékezetű méltóságos ’stb. ’stb. karai és rendéinek utólsó köz
gyűlése, mellyben a ’ láblabiróság ezen dicső, egészen e re 
deti és mi több igazán honi institulió, diszjeleivel a ’ púderes 
czoffal és tisztes parókával egyetemben sok főtáblabiró két
ségbeesésével r é g  m egérdemlelt örökös nyugalomba he
lyeztetett.

A’ táblabiróságról szólánk, m ert hogy magával az ü -  
gyetlenségéről Európa szerte isméretes táblabirói politikával 
is —  melly pedig  tisztelet becsület de igazság is, e ’ megye 
örök nyugalomba merített karai és rendéinek mind a’ publi-  
co-politicus, mind a ’ közigazgatási tárgyak körüli e l járásá
ból oliy jellemzőleg rítt ki mind eddig —  az történt v o ln a ; 
kétszer sem mérnök állitni; ha a ’ jövőben tartandó bizotlvá- 
nyi tanácskozásokban is azok adandják a ’ tónt, kik az elavult 
táblabirói epochában szerepeltek , miután híjába csak igaz 
m arad  az mindig, mit a’ római költő mintegy 2 ezer év előtt 
dalo l t ;  hogy Quo semel imbuta recens servabit odorem testa 
diu. —  Azonban illetlen volna tőlünk praeoccupálni a ’ j ö 
vőt, melly különben is isten kezében van, ’s valóban őszin
tén szólva, nincs is erre  elég okunk, mert a ’ legközelebbi 
majd nem kézzel fogható tapasztalás e léggé  meggyőzhete 
minden Tamást a r r ó l : hogy a’ föld széles hátán nincs oliy 
ország, melly a ’ politikai Saulok dicső példányit oliy r o p 
pant töm egben  mutathatná elő, mint d rága  hazánk. ’S mi, kik 
a ’ legtisztább érte lemben vett demokratiának hű követőji va
gyunk,jóllehet kötve szoktunk hinni a ’ komának, m ár ügyünk

érdekében is csak jót vagyunk hajlandók remélleni, mert hi
szen Saulból a’ legbuzgóbb keresztyén Pál vált.

’S ezen szükségesnek vélt praeam bulum után szóljunk 
a ’ fönebb érintettük közgyűlésről,  mellynek fő feladata volt 
az uj törvényczikkek kihirdetése és az I 8 4 8 k i  16dik  t.czikk 
2dik § a  e) alatti rendelete szerint alakitni kellett megyei ál
landó bizottvány tagjainak megválasztása.

Ezen közgyűlésre a’ f. évi april 2 6 á n  tartott  k isgyülés- 
ben felolvasott belügyminiszteri meghagyás folytán keriile- 
tenkint rendelt helységről helységre já r t  küldöttségek által a ’ 
nép is meghivatott képviselőji általi megjelenésre , a ’ nép a -  
zonban— nem annyira míveletlensége, mint isten tudja mi
féle aljas lelkű izgatók és hazug hírmondók informátiója kö
vetkeztében azon balhilet ápolván sok helyütt, hogy a ’ köz
ségek által küldetni kívánt képviselők majd katonákká lesz
n e k —  több helységből képviselőket nem küldött, sőt volt 
helység, hol a’ népség  valami fortélyt gyanítva az u ra  részé
ről, a’ helység pecsétét a’ templomba rejtette  el.

Mind e’ mellett számos községnek küldöttei, ’s azok, 
kiket a ’ törvény, úgy a’ megyének f. észt. april 6iki közgyű
lésében hozott határozata— melly szerint m inden ,  ki m agát 
a ’ törvény nyelvén kifejezni tudja, a ’ tanácskozásokban szól— 
halási jogga l  és szavazattal ruháztatott fel— az ezen neveze
tes gyülésbeni részvehetés jogával látottéi; igen szép szám 
mal gyülekezvén öszsze, e’ közgyűlésnek, az isten szabad e -  
ge a la t ta ’ megye udvarán tar tásá t  tették szükségessé,miután 
most épülő nagyszerű megyeházunk, mellynek az országban  
kevés p árja  leend,mind ekkorig teljesen el nem készülhetett,’s 
a ’ k is te re m ,  mellyben egypár kisgyülésttartottunk, a’ r o p 
pant számú közönség elfogadására elégtelennek találtatott.

A’ közgyűlés első napján  legelőbb is országgyűlési volt 
követeink végjelenlése olvastatott fel, és mivel az a ’ b u reau -  
cratia, absolutismus, önkény, és más illy hajmeresztő szavak
kal volt megspékelve,m eg is éljeneztetett .Egyébként m eg  kell 
vallanunk,hogy csinosan és sima nyelven volt szerkesztve, mi 
az érdeklelteknek nem szolgálhat gyalázatára .— Ezt nyom
ban követé a ’ szentesített törvények kihirdetése , ez é rd e m 
ben megállapittalván előbb, miszerint a ’ törvény nyelvén per  
extensum olvastassanak föl, ’s mivel a ’ jelenlevők nagyobb 
része ezt nem érti,  de azért tudnia érdekében áll, mind a -  
zon törvényczikkek, mellyek a ’ népet közvetlen érdeklik ,pon- 
tonkint,  a ’ többiek pedig  kivonatilag oláh és német nyelven 
tolmácsoltassanak.— A’ tö rv én y h ird e té s— mind a’ mellett, 
hogy  a ’ fölolvasó a ’ sz. k. városok hajdú, jász, üumei é s b u c -  
cari kerületeket érdeklő czikkeket átszökéssel rövidité meg 
— két napot húzott ki, minek egyik fő okozója volt a ’ német 
tolmács egy jó lelkű ú r ie m b e r ,  ki oliy bőbeszédüleg fejte
gető ’s adá  elő azt is, mit utasításként csak kurtán kellett vol
na előterjesztenie: miszerint különben párját ritkító birka tü
relmünkből majd majd kifogytunk, de m ég is  példa nélküli r e -  
signatioval hallgattuk v ég ig— errenézve egy jelenvolt u r 
nák egy ta lpraesett élcze m o s o ly o g ta to t lm e g , hogy kár volt 
a ’ tolmácsnak a’ to lm ács-lap  végén  é r in te n i : miszerint an
nak, mit neki röviden előadni kellett, kivonata a ’ tö rvény-  
czikkely maga.

Harmadik nap oldatott m eg  a ’ gordiusi csomó, a’ k é r 
dések kérdése, az állandó bizottvány tagjainak megválasztá
sa a ’ legbékesebben, mit tetemesen elősegített az: hogy mig 
3 nap előtt és alatt a ’ megyeház kis te rem ében  délelőtti és 
délutáni órákban egy e ’ czélra kinevezett választvány előtt 
mindenki foljegyezhetle vagy folirathatta kegyelteit ,azalatt a ’ 
néhai úgynevezett liberális p á r t  főbbjei egy 1 5 0  bizotlványi 
ta g s á g ra  ajánlott egyedek neveit tartalmazó ívet köröztettek, 
’s azok p árto l ta tásá ra  7 5 5  aláírót nyertek, ’s minthogy a ’ 
hajdani conservativ párt  azon tagjai, kik a ’ köpeny egyszer
re  megfordítását ínyükre szolgálónak nem találták, (nem tud
hatni szerénységből é vagy gyávaságból ? )  viszszavonulni 
jobbnak ta r to l ták ,  a ’ hajdani szabadelvűnek czimzett párt 
minden vetélytárs nélkül m aradván a ’ küzdléren, a ’ győzel
met pártoltjai részére  ki isvílta . Találtatnak ugyan többen a’ 
gyűlésen megjelentek közöl, kik ama 7 5 5  aláíró nevével e l
látott ívre privative azon észrevételt tevék, miszerint ha ná
lunk is, mikép Angliában az illykép aláirt  nevek m egolvasá-  
sá ra  ’s megvizsgálására  valami bizottvány küldetnék k i , a -  
ligha nem mondana ellen mintegy négyszáz lugosi lakos alá
írásának, kik sem a ’ törvény, sem megyei határozat, sem p e 
dig miniszteri rendelet által a ’ bizotlványi tagok válasz tásá
ra  följogosítva nem voltak. Mi nem érzünk magunkban haj
lamot ezen ’s más illyféle vádak való vagy való tlansága k i-  
fürkészésére, m ert szerfölött gyűlöletes m unkára kellene vál
lalkoznunk, de m ásrészrő l azon egyszerű oknál fogva is ,mert 
a ’ lett dolgot meg nem történtté tenni ha a ’je len  ügyben nem 
volnaislehellen ,minden esetre fáradságot nem érdemlő mun
ka lenne.— De különben azon 1 5 0  egyed megválasztása nem 
rósz tapintatra mutat,miután e léggé  képviseltetik minden é r 
dek és rend,földbirtokos, h ivatalnok,proletár,  m esterem ber,  
földmivelő , pap, ’s m in d é ’ mellett ezen több nemű érdekek 
egy co n cre tegészszé  olvadnak az öszszes nép java előmoz
dításában, a ’ népelem lévén az öszszeillesztetlmegyei állandó

bizotlványban a ’ határozottantulnyomó —  két egyed maradt 
ki abból csak,oliy emberek,kiknek szellemi képességük ’s a ’ 
bizotlványi tagsághoz szükséges kellék teljes birtokukban van 
ugyan, azonban a ’ megbukott, a ’ megyében sokáig uralkodott 
censei vativ élén állottak, ’s ezek a ’ leköszönt administrator, 
és egy más voltfőtáblabiró.A’népnek az mondaték róluk,hogy 
javának ellenségei. A’ nép kórdé, nem nyo m o zá : mi és meny
nyiben áll ez?  ’s mi nekünk sincs ezt kedvünk lenni, mert mi 
tiszteljük ugyan a’ személyeket, de a ’ rendszerre l ,  mellynek 
ők sokáig hódoltak, so h a  sem barátkozhattunk meg, s mivel 
füleinkben mindig a rómaj költő e’ közlés elején érintett mon
data cseng.

Ismételnünk kell,mit fölebb mondánk.'hogy e ’ tá rg y —  
mellynek megoldását alig remélhettük minden öszszekocza- 
nas nélkül megtörténhetni— b ék ésen ’s legnagyobb rendben  
ment v é g h e z . ’S mi kik először láttunk megyei gyűlést, hol a ’
szegény de becsületes ködmönös földmivelő öszszevegyült 
’s részt vett azokkal,kik ezelőtt ezredéven állal ügyeit nélküle 
intézték; mi kik egyetlenegy részeg vagy csak ittas embert sem 
vehettünk észre; mi, kik láttuk, és tapasztaltuk ezen népnek, 
az egész gyűlés folyama alatti józanságát és szerény m agavi
seletét ’s v égre  negyed nap a ’ legnagyobb rend és csen d -  
beni eloszlását,szivünket föndobogní éreztük a’ gondolatnál: 
hogy ezen nép bá r  nevelve nincs, tudományos isméretekkel 
épen nem bir, már is megérettebb és érdemesb a’ szabad
ságra ,  mint sok a ’ vele műveltség tekintetében egy vagy fel
sőbb fokon álló nem esség k ö zü l , mellyet alacsony lelkű ’s 
hirszomjazó kortesek piszkos czéljaik, és érdekeik hitvány 
eszközeiül lealacsonyítván tökéletesen elerkölcstelenítettek, 
’s melly nemesség alig hitte azt,hogy a ’ tanácskozási helyre 
józan fővel ketl megjelenni, ’s melly ri tkán oszlott szét ily- 
lyenkor a ’ nélkül: hogy egypár véres  főt,vagy betörött ab
lakot ’s üzetletlen tartozást h á tra  ne hagyott volna.— Uraim 
a ’ gyémánt eredeti m inőségében durva és csekély á r u ,  de 
a ’ kipallérozás első ’s leg d rág áb b  kővé tesz i.—  Neveljétek 
e ’ népet,  állítsatok föl kisdedovó, elemi és reál-iskolákat 
mindenütt, adjatok neki felvilágosodott és becsületesen díja
zott tanítókat, és e ’ népet rövid idő alatt bám ulni,  csudálni 
fo g já to k .—

’S most mielőtt toliamat letenném, egy nagy fontossá
gú  eseményt szükség m ég érintenem. A’ közgyűlésre m e g 
jelen t község g. n. e. hitü képviselőji a ’lugosi azon hitü po l
g árokka l  együtt f. évi május 4én  délután a ’ megyeház udva
rán  népgyülést tartottak, hol néhány lelkes müveit oláh férfi 
hathatós fölszólalásai után egyértelm üleg elhatároztatott:mi- 
szerint Krassó megyének majd 2 0 0  ezret tevő oláh ajkú, 
g ö rö g  nem egyesült hitü népessége ,  az illyr nemzeti egyházi 
gyülekezetre,— miután ott az oláh nép égbekiáltó arányta
lanul lenne különben is képviselve— egyetlen követet se küld
jön, ’s ennek következtében erről a ’ miniszterség is külden
dő 15 követ állal azon kérelemmel fog értesit te ln i,  miszerint 
a ’ g ö rö g  nem egyesült oláhok részire a ’ ráczoktól tökélete
sen független oláh püspökségeket alakítson. —  E ’ tárgyra  
vonakozandó észrevételek előadhatását későbbre tartván fen 
magának. W l á d  A l a j o s .

H e v e s b ő  1. Megyénk részéről folyó év május hó 15én  
bizotlványi ülés tartatott ,  mellyben O k o l i c s á n y i  Gusztáv 
főszolgabiránk, 9 évnek során  általányos közmegelégültsé- 
günkre viselt h ivatalát ,  e lőgördült fontos körülményeinél 
fogva, tovább nem folytathatva, a ’ bizottvány kezeibe letette, 
lem ondása azonban ezú tta l  el nem fogadtato tt,  minthogy 
mindenfelől súlyos és nehéz körülményektől szorongatta tunk, 
midőn leginkább van szüksége megyénknek erélyes tapasz
talt tisztviselőkre, ugyanazért ebeli hivatalát folyó június hó 
2á ig  vinni— minden lemondása ellenére— köteles, mikoron 
is fog nemcsak ezen főszolgabírói, hanem ezenfölüla’ m ár ü -  
res ség b en  levő elsőalispáni,főjegyzői, három alszo lgab iró i ,  
egy csendbiztosi hivatalokra,úgy a ’ gyöngyösi já rá sb an  szük
ségel t  egy eskütLi hivatalra is a ’ választás megtörténni,  miis 
köztudomás tekintetéből az egész m egyében köröztetni h a -  
tároztatolt.— Ugyanezen ülésben határozlatolt bizalomszava
zás is, mellyetjunius 2 0 á n  f o g a ’ küldöttség Pestre  a ’minisz- 
teriumnak megvinni.

Folyó hó 2 5 é n  ismét rendkívüli bizotlványi nagygyű
lésre körlevél által hivatánk egybe, mellyben felolvastatott az 
öszszes miniszterség hírlapok utján lai L im ára  nézve úgy is 
ismert azon hivatalos levele,  mellyben je len tik ,  hogy urunk 
királyunk május hó 18án  éjjel Bécset hirtelen elhagyván,Ins- 
bruck felé vette útját, mirenézve általok a ’ kellő intézkedés 
m eg lé te te t t ,  úgy ennek folytában olvastatott belminiszter 
S z e m e r e  Bertalan hivatalos felszólító levele is , mellyben 
a’ je len leg  hazánkat minden oldalról fenyegető súlyos körül
mények és helyzetek közepett a ’ hazának minden p o lg á ra ,  
szegény úgy mint gazdag, részint kész pénz,rész in t pedig g a 
bona és más egyéb termeszlvényekből álló áldozatra erélyes 
szavakkal felhivatik, megküldvén hozzá rekesz tő legazon ivót 
is, mely szerint az adakozás följegyzendő, úgy a ’ módokat is 
közölvén, mellyek szerint az beveendő lenne,mellynek kö v e t-
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keztébenegy pá r  hazafias nyilatkozat után elrendeltük azt,hogy 
töb küldöttség jár jon  el ezügyben,és pedig minden kerületbeli 
fő,és alszolga birú, úgy esküitek mellé egy egy p o lgár tá rsá t  
neveztünk, kikez is csatlakozni fognak majdan minden város, 
é sh e lységekbü l—  midőn t.i. ön városuk,vagy falujokba m en 
n e k —  minden vallás-felekezet lelkésze, a ’ biró és jegyző, 
ezen fölül népesebb városainkban, je lesen E g er ,  Gyöngyös, 
Szolnok, M.Tűr, Törökszmiklós, külön küldöttségek fognak, 
működni, ezekben szinte a ’ biró, a lelkészek, jegyző, foglal
o k ,  eljárásukat minélelőbb megkezdendők az általok besze
dett öszveget pedig a ’ belminiszter által meghatározott helyre 
időszakonként befizetendők, azon földes urak pedig , kiknek 
megyénk keblében bir tokaik vannak, de itt nem laknak, ezen 
küldöttség állal levél által fognak adakozásra föl kéretni.

A’ nemzeti ő rs e reg  öszveirásának minél előbbi be fe- 
jezése a ’ kiküldött tagoknak meghagyatolt

E ger  város részéről pedig a ’ tisztujilás az új törvény é r 
telmében folyó május hó 2 7 é n  reggeli 8 órakor fog lenni, 
választó az öszszeirás szerint 2 0 , 0 0 0  lakos után 1 1 0 9  van.

U n g m e g y e .  Ungváros, május 26 k án  bizottványi ü -  
léseink első alispánunk elnöklete alatt, habár csekély szám 
mal,minden kedden megszoktak tartatni,szükség esetén m ás
kor is. —

,,A’ haza veszélyben van“  hangzék ekkor minden a -  
jakról.  Julius 2kán országgyűlés fog tartatni— királyunk Bé
cset elhagyta.Az utólsóra ki lón nyilatkoztatva,miszerint v ég 
telenül sajnáljuk ő felségének hazánkba nem jövetelét,  ’s föl
kértük egyszersmind egy szives feliratunkban: foglalná el hű 
magyarjai között Budán álló kir. lakát. Az elhíresztelt veszély 
közlekedést ébreszle köztünk, egy vashámor bérlője azon a -  
jánlalot tévé, hogy 10 ezer fegyverrel kész leend ellátni e ’ 
megye n em ze tő rség é t ,  mi végett egy választvány küldetett 
ki, körülményesen megtudandó a ’ vállalkozótól: hogyan? ’s 
mikorra lesznek elkészíthetők ezen fegyverek? Ezen kiküldés 
eredvénye végre  is, egy botlás, ’s egy esés lón— a’ fegyve
rek re  minta nincs, de a ’ minta nélkül elkészülendőkre sem 
volna pénz,igy ezen két fontos ok miatt a ’ réginél maradtunk, 
és minisztériumunknak e’ tárgyban  intézkedését leszünk el
várni kénytelenek, vájjon készíttessék é ezen hónaponként 
kezünkhöz adandó 8 0 0 d a ra b  f e g y v e r , vagy sem ?— Mit mi
vel ekorig öszszeirt nemzetőrségünk —  elmondom röviden: 
öszszedoboltatik, ki á l l , m eg  meghallgatja türelemmel tö 
mérdek parancsnokinak parancsait,  a ’ port nyeli , a’ napba 
néz, verőfényen áll 3 — 4 óráig , ekkor tiszteleg csak azért 
is, hogy el ne unja magát,  ’s legyen mit tennie, ekkor elosz- 
lik —  kérdem, kinek e’ ro p p an t  ünn ep é ly ?  Kiért veszti el 
egy napi kenyerét? de kinek tiszteleg a’nemzetőr?Kinek b á b 
ja  e’ haza védelmére és nem parádékra  alkotott s e r e g ?  A ’ 
munkás néposztály zúgolódik e ’ k ím éle t lenségért ,  napjai 
vesznek a ’ nélkül, hogy legparányibb előmenetelt tett volna 
a’ katonai gyakorlatokban, illy haszontalanságoknak mellőz- 
letniök kell, vagy azon rendes katonasággal végeztetni,  melly 
unalmában ollykor botrányos tettekre is kész.

A ’ választó kerületek főhelyei: U ngvár ,  Szerednye, 
Szobráncz és N. Kapos, az öszszeirás junius 2 án  ’s a ’ kerületi 
követválaszlásokjunius 2 3 á n  regge l i  10 órakor fognak m eg 
kezdetni. Ma falragaszok által is értesil tetett e rrő l  a ’ választó 
p o lgárság .  —

A’ közszükségekre ajánlandó öszvegek beszedésére is 
küldöttségek bízattak meg. A’ lelkesülés hitünk szerint nagy 
leend ,  a ’ pénztelen pórnak is adatott ut kézmunkájával á l 
dozhatni a’ haza szent o ltárára .

A’ 10 ,0 0 0 b ő l  alkotandó önkéntes se reg  közé is nagy 
számmal ajánlkoztak városunkból ’s vidékéről.  Horváth János 
nemzetőrségi egyik századosunk vezérlése alatt, k é th a rc z ia -  
san lobogó zászló alá gyűlt öszsze tegnap  e ’ környék l e g e r é -  
lyesb ’s hevesb fiatalsága, ö n k é n t ’s józanul, miként csak egy 
szabad nemzet fiatal polgárihoz illő a ’ zene ’s trom bita  h a r 
sány rivalásaitól buzdittatva,feledék szüléiket,testvéreiket, a ’ 
hazaszentebb elöltök a ’ rokonság kapcsainál— mert jól tud
j á k ,  minden veszély u tán , milly édes leend a ’ viszontlátás 
p e r c z e .—

Megyénket mostanig béke nemtője védi, mi,remélljük 
tökéletes átalakulásunkig megzavarva nem is lesz, m ak ran -  
czos horvát rokoninkra mokány szemekkel nézünk. R. L.

D e b r e  ez en ,  május 2 5 .  1 8 4 8 .  Sietek bemutatni m á
jushó 2 2 k én  kezdeteit ’s több napon keresztül folytatva ta r 
tott tisztujitásunk eredvényét. P o lg á rm e s te r : Poroszlai F r i 
gyes j főbíró: Nagy Sándor;  főkapitány: Csapó János; közi
gazgatási tanácsosok: Kovács L a jos ,  Komlósi I m r e ,  Kafka 
Károly, Csáti Károly, Tikos István; törvényszéki tanácsosok: 
Bayler István, Komlósi László, Nagy Mihály , Csató Is tván, 
Tar  Károly’sPfanschmied Károly; törvényszéki főjegyző:Sza- 
bó Bálint; aljegyző: Böszörményi Károly; közigazgatási fő
jegyző: Kis Lajos; aljegyző: Nagy Lajos ; főügyész : Dalmy 
Károly; alügyész: Király József; rendőrkapitány: Szabó Már
ton; telekbiró: SzőnyiLajos; ellenőr: Győrfi P é te r ;  alkapitány:

Szentgyörgyi Elek; tollnok a’ kapitányi h iva ta lná l: Kecskés 
János; vásárbiró : Nánási Károly ’stb.

íme szabadságunk első gyümölcse, a ’ legújabb m uni-  
cipalis reform alapján szerkesztett tisztikar személyzete.Nem 
újak ugyan az elemek egészben, sőt a ’ rég i tanács tevő r é 
szei kevés kivétellel alkalmazva v a n n a k . . .  de azért legyenek 
üdv ö zö k ! —

Ki a ’ viszonyok mostani constelláliójában itt vagy más
utt küzdtérre mert lépni,fölteszszük róla, hogy ezt csak a ’sze-  
rint tette, hogy önm érlegezés után m agát könnyűnek a ’l'ont- 
ban nem talá ltass  miután számot vetett m a g á v a l : ha vájjon 
képes é m agát a ’ 1’ aventure viselni ’s mint Noé patr iarcha, 
köntösét,  leölteni minden szűkkeblű táblabirósdiságot m a g á 
ról. Igenis! mert uj terrénumon uj ember,  vagy megújult 
em ber kell.

’S ha ez nem igy v o ln a?
Hallottátok é azon g ö rö g  allegóriát,m iszerint a ’sphynx 

feltartóztatá az utast, bizonyos rejtvényt mondott neki, m el-  
lyet ha megfejteni nem tudott, széttépte őt. Ezen a llegó
ria most azokra illik, kik közügyek vezetőiül föllépnek.Ki tisz
tába jött  aziránt,  miszerint hivatva van erre ,  csak és csak e -  
zen rejtvény feloldása után lépett fö l:  biztosítva van jövője. 
De ki számot nem vetve magával feltolatni engedé m agát a ’ 
népkegy változó tengere  által, melly sokszor a ’gyöngyöt fe
néken hagyja, m in ta ’ teknős béka Angliában megöle tése  i -  
dejét hátán felírva, úgy ő bukását charla tanságában  hordja.

Időnkben tudni is kell, de akarni is a ’ hivatalnokoknak. 
Indolentia és szellemi tö rp eség  iránt nincs türelem, nincs a -  
lázatosság! Türelem és alázat? E ’ két szót nem ismerjük töb
bé erénynek. Ez a ’ leggyanusabb valami, ez csak basák szó
tá rába  való. Bezzeg nincs erről szó a ’ rég i g ö rö g ö k  ’s r ó 
maiak m o rá l jáb an ! ’s behozatala véleményem szerint nem 
nagy előnye a ’ keresztyénségnek.

Ismétlem, ki a ’ viszonyok mostani conslellatiójáb’an fel 
m e r  lépni: bizonyosan bízik m agában  ’s em ber lesz a ’ gáton. 
És ha az lesz: éljen da capo  al s eg n o !

Különben po lgár i  ünnepélyünk érdekesen változatos 
képeket nyújtott. Volt benne szép is, nevetséges is, boszantó 
is. Változatosság ékköve a ’ természet rendjének, a laphangja 
a’ boldogságnak!— Hogy l 8 0 0 a t  haladó választóink a ’ leg 
nagyobb rendben  ’s csenddel tudták élvezni politikai jogaikat 
legkissebb rendbontás  vagy kicsapongás nélkül, nem, mert 
szuronyok villogtak körültök, sem m er t  tán m ég inp rac ticu -  
sok e ’ té ren , hanem pusztán csak azért ,  m ert tiszták minden 
corruptio  m érgétől,  ez olly látvány volt, mellyet— főleg ki a’ 
hajdani ólmosbotos megyei k o rtesse reg  illy alkalommali g a 
rázdaság it  látta— lehetetlen hogy szépnek ne mondjon.

Egypár  beszédet mondok el, melly köztem ’s egy p o l
g á r tá rs  közt történt.

É n :  Ugyan p o lg á r tá r s ,  mondja m e g ,  ki a’ vivát kel
m éd n ek ?

P o l g .  Hát uram NN.
É n : Miért nem x x x ur ?
P o l g .  Hát csak azért biz a ’ hallja kelmed, meri NN. 

urnák a ’ kaszálója az enyim mellett van ’stb.
’S ped ig  ezen po lg á r tá rs  talán húszszor is megüti a ’ 

politikai kaptát.
Mondja aztán valaki, hogy a ’ plutocratiai rendszer  ész

beli básison alapul, ’s hogy a ’ rósz választások általa lehe t-  
lenek v ag y  csak valószínűtlenekké válnak!? Ne boszankodjék 
az e m b e r ,  hogy mig az eféle teli zsebü poli tika iincapaxok  
kik azon erőm űről,  mellynek kerekeit tolják, csak annyit tud
nak , mint a ’ szárazmalomba befogott ló a r r ó l ,  mit teszen, 
választók —  addig az ügyvédek közül legtöbben, kiket ped ig  
fen említett po lg á r tá rs  és hasonlóji még az örökkéva lóság
ban sem érendnek  utói szellemi műveltségre n é z v e ,  legföl
jebb  is csak mint bámészkodó tolongó csőcselék je lenhettek  
a ’ tisztujitási cse lekvénynél! . . .  Bizony bizony bajos illy hely
zetben az ügyvédek ’s más okleveleknek a ’ haza iránt lelke
sedni..........’S ped ig  e r r e  most szükség lenne.

Én ugyan, b á r  előbbi levelemben azt ír tam ,hogy poli
tikai incapax vagyok— m ert utczánkon nem olly átkozott h e r -  
meticus m odorban  szerkesztetett a ’ választók lajstroma, v a 
lahogy csak becsúsztam. De többi ü g y f e l e m ! . . . . —  utólsó 
proletár ius.  Uraim! ez igy nem maradhat.

Mire nem viszi a ’ konczféltés ’sken y ér ir ig y ség  az em 
b e r t?  tapasztalhatta  tisztujitásunk előtt és alatt, a ’ ki akarta.

Hogy valamikép ollyan ne markolászhassa ki a ’ c se 
resznyét, a ’ ki nem itt született, vagy mint itt mondani szok
ják  „ id e g e n “  (m eg jegyzendő ,  hogy h abár  annak módja és 
rendi szerint etabliroztad is itt m agadat,  sőt többet mondok, 
ha 2 0 — 3 0  évig laktál is m ár itt: még mindig idegenül néz
nek ,)  az ezek iránt különben is elfogult ’s ellenszenves nép 
között még kaputos apostolok is éltek illyen a rgum entum m al 
a ’ netalán tisztviselőkül föllépni akaró idegenek irán y áb an :  
„N .N. idegen, nem itt született,  nem kell választani.“

Mi a ’ g ö z ü ? ........ hát önök védegyle tet akarnak alkotni
m agok szám ára?  ’S abban keresve előnyt, hogy itt jö ttek a’ 
világra,szabadulni kívánnak a ’ beköltözöttek versenyétől?.. ..

Ejnye ejnye! az az önök ambitiója szerfölött nagy lehet......tán
még nagyobb,mint a’Faust tanár által sétából haza hozott usz
kár is! No hiszen szerencse, hogy az illyenek m ég ezen m es
terségesen védetni akarás mellett sem juthatának fel az u g o r -  
kafára— mert akkor szépen volnánk.......Ezen itt születésük
ben előnyt kereső, de ezúttal kuhit kapott házi cap ac i tá so k -  
nak szellemnövényök, nem tétetve ki a ’ szabad verseny v e rő 
fényének, csak eltengene ugyan úgy a’ hogy, de félő,hogy az 
érdem es publicumnak czitrom helyett csicsókát vagy v acz -  
kort teremne.

Képviselőink választása még nincs egészen befejezve.
Ho hó! majd elfeledtem egy dolgot.
Azon különben igen érdem es urat ,  ki az utczánkbeli vá

lasztóknak a ’ szavazati golyókat osztogatá , nagyon kérem, 
hogy ha alkalommal illy m inőségben találna működni, ne le
gyen olly tú lságosan lolkiisméretes eljárásában. Omne n i-  
mium nocet.  Lássa,kérem alázatosan,miután én választói j e 
gyemmel magamat kellőleg v e r iü c á l ta m , nem volt helyén 
irányomban tamáskodását kifejezni ’s „ it t  lakik az u r?  én nem 
ism erem “  kérdéseivel nyilványosan megpirí tani.

Jegyem elómutatása után illy kérdés: „ h a  itt lakom é ?  
Hiszen lánczos lobogós! csak nem c sep p en  le senki a ’ ho ld
ból, vagy nem baktat ide az óperencziás ten g e r  mellől csak 
azért, hogy a ’ restellátióban részt vegyen!..... vagy ha lecsep
penne, vagy ide czammagna is: nem kapná m eg azt a ’ kékszi— 
nü balétát. —  Szép szép az a ’ lelkiismóretes eljárás—  de a’ 
gyöngédség  sem kutya ám.

Az „önkéntes  s e r e g “  szám ára  lelkesen foly a ’ to b o r 
zás. U tczákró lu tczákrahordoz ta t ik  a ’ nemzeti lo b o g ó ,  én ’s 
Kafka Károly és Rickl buzdító beszédei már eddig  is majd 
kétszázra gyüjték az ujonezokat. Ezek nagy részt ro n g y o s p ro -  
le tá r iusok ,de  azért többet bizhatunk hozzájok, a ’ m indente -  
len koldusokhoz, mint sok pókhasu philiszterekhez.

U— i. A’ b a rb á r  kor am a’simbolumát, a ’ mogyoró pejt 
le tehetnék im már a ’ város érdem es poroszlói. N a g y  József

Ä  pesti hírlap pénteki száma követ, érdekes czikket 
közöl:

Távol imádott honunktól, a ’ Konstantinápolyban levő 
magyarok a ’ legnagyobb  figyelemmel ’s napról n ap ra  növe
kedő részvéttel kisérték az átalakulásunkat eszközlő e sem é
nyeket. —

Alig hogy a ’ .Pesti Hirlap‘ által a ’ marcziusi napok e -  
redvényeiről értesitteténk, honfitársaimat azonnal a ’ k iscam - 
poi kávéházba, a ’ m agyarok  eddigi gyülhelyére, mentői szá
mosabban öszszehivni legszentebb tö rekvésem  vala, ’s Kon
stantinápoly ro p p an t  kiterjedése daczára a ’ kitűzött n ap ra  
5 0 n é l  többen  jelentek meg.

Előterjesztvén a ’ tö r ténteket,és  őket az egyesülés szük
ségérő l m eg g y ő zv é n , rög tö n  aláírások nyittattak meg egy 
m a g y a r  e g y e n l ő s é g i  k ö r  a lakítására ,  ’s m ég  az nap 
alakulná is lón. — P rogram m ja : A’ m ag y ar  egyenlőségi kör 
czélul tűzvén ki a ’ Konstantinápolyban levő m ag y aro k a tren d  
’s vallá-beli különbségre  tekintet nélkül egyesíteni;— ez ok
ból a ’ társulat a ’ m agyar  gyarm at akármelly tagján  elköve
tett sére lm et és igaztalanságot m agáévá teszi ’s annak 
orvoslását közös erővel eszközlendi.

Szegény hazánkfiai e ’ távol fekvő és ismeretlen  földön, 
fájdalom! gyakran a ’ legynagyobb nyom orúsággal küzdeni 
kénytelenek. —  A’ m agyar egyenlőségi kör tehát minden 
becsületes hazafit tehetsége  szerint seg í ten i fog; ’s egyszers
mind kötelessége minden egyes tagnak, a ’ mennyire  tőle ki
telik, az illy szegény hazafiak activitásba lép te tésérő l g o n 
doskodni.

Nem tar tom a ’ hír lap olvasóira nézve érdektelennek 
azt is említeni, hogy a ’ konstantinápolyi m agyar  gyarm at kö
vetkező petitiót küldött ő fönségéhez M agyarország kir. hely— 
tartójához:„azon határ ta lan  bizodalom, melly egy nagy  n em 
zet m indennépei fönségedhez viseltetnek,azon forró  honsze
retet,  azon bölcs ’s mély belátás, mellyet fönséged az imádott 
honunk átalakulását eszközlő események alkalmával tanúsíta
ni kegyesen méltóztatolt,  bátorít ja  az ittlevő kétszáz egyedet 
m eghaladó m agyar  gyarm at t a g j a i t , következendő alázatos 
kéréssel cs. kir. fenségedhez já ru ln i :

Még lévén győződve, hogy a ’ törvényhozás töm érdek  
teendői melleit is a’ honnak külföldön tartózkodó fiairól m eg  
n em fe ledkezhe t ik ; felfogván továbbá a ’ jelen időszak fontos
ságát ,  e lér tnek véljük azon időpontot, mellyben a ’ m a g y a r  
n e m z e t n e k ,  a ’ m a g y a r é r d e k n e k  külföldön is képvi
seltetnie kell, képviseltetnie annál is inkább, minthogy a ’ ré g i  
’s most m árrem élljük  örökre ,  m eg buko t trendszer  által, kül
földön, névszerint itt K onstan t inápolyban , úgy mint kellett 
volna,védve és képviselve egyálta lában nem volt .— Borzasz
t ó ’s törvényesen is b á rm ik o r  bebizonyítható tényekkel szol
gálhatnának e ’ részben cs. kir. fönségednek.

Újabb időkben ugyan azügyvivőség két ré sz re  osztása 
által némi jó tékony változás történt! de annak tartós m eg m a
radásán  nagyon kételkedünk.

Fiúi bjzodalommal járulunk tehát cs. kir. fenséged szi-
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ne eleibe azon alázatos kéréssel, hogy Magyarország itteni 
képviseltetéséről,  vagy pedig a ’ rnárfenálló hivatal mellé,
a ’ magyarok számára külön osztályzat alakításáról mentői e -  
lőbb kegyesen gondoskodni méltóztassék.— Cs. kir. fönsé- 
gednekstb. Konstantinápolyban april 9 én  1 8 4 8 .  legaláza
tosabb szolgái. Báró Orbán János, Köpe András,Lukacsovics 
Dominkovics Vendel, Nagy Sándor. Dr. Blau Zsigmond, Jan -  
csó János, Szuszán János, Csanády B em ard ,  Nyitrai István, 
Bettelheim Sándor. Dr. Báthory János, Kiss László stb. slb.

Magyarhona’ po lgár isodon  országok sorában méltó á l
lást nem foglalhat el, mig ipari, kereskedelm i’s részint poli
tikaiérdekei is külföldön képviselve nem lesznek. Különösen 
pedig természeti fekvésénél’s belviszonyainak józan felfogá
sánál fogva hivatva van , hogy Konstantinápolyban, hol az 
orosz befolyásnak minden hódolni kénytelen, magának minél 
több tekintélyt szerezzen, ’s érdekei iránt minél több kímé
letet vívjon ki.— Úgy vélem, nem szükség, ezen tárgy részle- 
tesb fejtegetésébe ereszkednem. Vessünk csak egy pillanatot 
a ’ dunai fejedelemségekre ’s az azokban uralkodó széliemre, 
’s állításom helyessége tisztán fog előttünk állani. Mit indít
ványba hozni bátor voltam, annak szükségetetőpontját éri el 
olly országban,melly dűlő félben van,mintTörökország.Mert 
ha illy állomány minden lépteit éber figyelemmel nem kísér
jük, minekelőtte észrevehetnők, a’ hatalmas szomszéd alig b e 
gyógyulható sebet ejthet rajtunk.

Már is az újabb események miatt sem angol,sem franczia 
követ nemlevénKonstantinápolyban,az orosz befolyás követ
kezésében a ’ Reschid-miniszterium Sárim pasáéval váltatott 
fel, ’s ime ezen reactió olly jól gyümölcsözött, hogy mindjárt 
második napon Orosz- és Törökország között defensiv és of
fensiv szövetség köttetett,  mellynek tartalma oda megy ki, 
hogy az orosz kivánatára Törökország a ’ Dardanellákat b e 
zárni köteles, ellenben O ro szo rszág a ’ porta  k ívánságára  a ’ 
dunai fejedelemségekbe seregeket küld.

Illy időjelek e léggé  intenek az éberségre .  Nekünk, ha 
a ’ legkellemetlenebb véletlen által meglepetni nem akarunk, 
soká késnünk nem lehet. Consulra van szükségünk, ki Kon
stantinápolyban vagyonúnkat és iparunkat védje ,’s ki közvet
len politicai érdekeink tekintetéből a’ szükséges ellenőrkö
dést gyakorolhassa. A’ török a’magyar nevet még el nem fe
lejtő. Fris emlékezetében vannak a ’ Hunyadiak, a’ Báthoriak, 
a ’ Zrínyiek,’s csak azon csudálkozik: miként enyészhetett el a ’ 
hajdan olly büszke nem zet?  Adjunk valami jelt életünkről. 
Győzzük meg őt, hogy még nem tűntünk el a ’ föld színéről.  
Tőlünk nem fog ugyan rettegni, mint óriás szomszédjától: de 
következik é abból,  hogy nem fog tisztelni? Egy 5 0 0 0  □  
mérföldü ország elég nagy arra ,  hogy becsültessék.— Kon
stantinápoly april 3 0 á n  1 8 4 8 .  K i s s  László.

K Ü L F Ö L D .
AUSZTRIA. Bécsben viszszatért a ’ béke; a ’ torlaszok j 

részint egészen, részint részleg elhordalának ; május 3 0 á n  
már a ’legnépesebb utczákon is leheteti járni; csupán az egye
tem közelében emelt torlaszok hagyattak saját épilségökben, 
de a’ gyalog járók  számára it. is nyittatott ösvény. A’ sülő— 
utczábanBombellesésMontecuccoli grófok arczrajzaik form a- 
szerint felakasztattak. Hire érkezett,hogy a ’ császár viszsza- 
felé utazván már Linzbe érkezet t ;  János és Ferencz Károly |

főherczegek pedig 3 0 á r a  már Bécsbe érkezendőknek je len 
tettek. —  A’ napszámosok viselete k i ta r tó , naphoszszant a ’ 
barr icádok mellett á llnak, ’s kezeikben tartanak ugyan lá 
nyért a’ szives ajánlatok átvételére, de kitől se kéretik semmi. 
Junius l é n  a’ napszámosok ismét foglalkozásaikhoz lá tand-  
nak, mig a’ forradalom körülményei ismét a ’ barricádokhoz 
nem szólitandja őket, ott fognak maradni. A’ városban  egyet
len katona se mutatja magát.

R o v e r e d o  máj. 2 3 án .  Délutáni két órakor érkezeit 
e ’ városba ama hir, hogy az ellenség 22kén ,  egy elhalárzolt 
ütközet után Lodron kastély mellől elveretett; a ’ csatában a ’ 
rendes katonaságon kívül részt vettek az önkénytes lirolok 
lövész századai,  kik a’ megiramlolt ellent Caffaron át egész 
Róna d ’ Aner és Bajolinoig kergették. Eképen Tirollartomány 
földe ezen oldalról az ellenségtől teljesen megtisztitlalolt.—  
Egy másik hir szerint pedig, melly ide Veronából érkezeit,  az 
Isonzo folyam melletti tábor osztályai Radeczky fő tábornok 
sergeivel teljesen egyesültek.

SPANVOLORSZÁG. Sevillában május 13án  a’ Guada- 
laxara ezred egy zászlóallja fö lkelt ,’s a ’ városba nyomulván 
a ’ respublicát élteié; majd m egtám adá a’ politikai főnök p a 
lotáját, de viszszanyomalolt. ’S mivel a’ trónhoz hű maradt se
regosztály állal üldöztelni kezdtek, vezérök P o r t a i  állal a ’ 
portugáliai határszélek felé siettek, ott várni a ’ republicánu-  
soktól ígér t e rős il te tés re .— Ezen fölkeltek vezére Portai r o 
kona egy előkelő hölgynek, kivel az angol követ közel vi
szonyban áll, innét azon gyanú támadt, hogy e’ mozgalom a ’ 
nevezett hatalmassági képviselőtől eredhet ;  ’s ennek követ
keztében B u l w e r ,  ki m ár ezelőtt is feszes viszonyba jö t t  a ’ 
madridi kormánnyal,  legott azon utasítással kapta ki útleve
lét, hogy Madridot 4 8  óra alatt elhagyja; Mirasol g ró f  pedig 
Londonba küldetett azo n n a l , —  hogy az oltani korm ány
nak a ’ m a d r  i d i  a k  e z e n  e 1 j á r  á s á t  a l a p  o s  okaival 
együtt szóvallerjeszsze elé.— Bulwer követ az utasítás véte
le után nem sokára el is hagyta a ’ spanyolok fővárosát: csu
pán liloknoka maradt há tra  az ügyek ideiglenes vezetésére.

FRANCZIAORSZÁG.Párisban máj. 1 7 .kezdettek a ’les tvé-  
r iség  ünnepéhez az előkészületek.A’nemzeti gyűlés tr ibünjei
re  ezentúl a ’ hallgatóság nem fog bocsájlalni. Parancs adatott 
ki, hogy P áris  várerősitvényei hadi lábra  té te ssen e k ; a ’ b e l -  j 
miniszter pedig  a ’ departamentek fő biztosságait in tézkedő- j 
seikben felfüggeszté.A’nemzeli gyűlés eddigi e ljárása  valódi : 
reactionál politikát követ. Dornés és Berand a ’ franczia 
nemzethez intézendő fölirás javaslatát előterjesztők,mellyben 
egy s t á t u s  h a t a l o m  e g y s é g é n e k  s z ü k s é g é t  m ond
ják ki. Isam bert  az egyesülési jo g  megszüntetését javasolja, 
stb. —  Hivatalos kimutatások szerint Párizsban je lenleg  van 
1 7 5 , 0 0 0  munkás minden állandó foglalkozás nélkül, 1 10 , 5 0 0  
munkás ollyan, kik hetenként csak négy napi munkára b iz lo-  ' 
sitvák,és csupán 5 2 , 0 0 0  ollyan,kik folyvást dolgozhatnak; a ’ ! 
valódi nyomorult helyzetűek száma ezeken fölül 3 4 7 , 5 0 0 r a  
m eg y .—

Május 19én  a’ befogalások m ég folyvást tártának ; a’ 
hir , hogy a ’bordeauxi herczeg  Párizsban lenne, mindig több 
több hitelre talál, minden m airségben  ezer em ber áll őrt. —  
A’ National értesíti közönségét, miként Anglia Ostendenél 
1 1 0  ezer harczos t  készül szárazra szállitni hogy aztán Bel
giummal egyesülve F r a n c z í a o r s z á g o t  megtámadja.

Annyit a ’ legh iggadtabb  francziák is h isznek , hogy a ’ s tá 
tus t  Orleánsféle összeesküvés fenyegeti.

A’ testvériség ünnepe máj. 21 kén nagy tömeg je len 
létében megtartatott.  A’ lelkesedés lehangolt,  ’s a’ respubli-  
ca éltetése igen gyér volt.

OLASZORSZÁG.A’Rómából érkezett hírek ismét nyug- 
lalanságrólszólnak. A’ minisztérium oszló félben van; a ’ város 
a’ m ájusi  sói jelenetek ismétlésével fenyegeltetik;de melly j e 
lenetek ha meg nem előzletnek, vérengzők lesznek, mert a’ 
nép szerfölött izgatott. A’ rómaiak félelmes jövőnek néznek 
ebbe.

N á p o l y  május 16. A’ reactió itt tökéllctesen győzőit;
II. Ferdinánd ismét királyaNápolynak absolut hatalommal. A’ 
képviselő kamra fel van oszlatva,annak legtöbb tagja a ’ kikö
tőben állomásozó franczia hajóra menekült. A’ csata hat óra 
folyásig tartott,  csupán a ’ sorkatonaságból 4 0 2  esett el. A’ 
győzelem után a ’ király átadta a ’ város t katonáinak teljes k i-  
zsákmánylásra,kik május 15kén esti 6 órától egész más nap 
reggel i  l l  óráig dühöngtek, gyilkoltak, és raboltak. A’ Molo 
mellett álló egész sor pompás palotáknak csak kormos falai 
állnaka’jobb érzés ijedelmére.A’miniszterium elbocsájtatását 
kérte. Boticelli és Cabriati bízattak m eg uj cabinet alakítás
sal. A’ király a ’ háromszinü olasz zászlókat minden helyről 
leszedelé ’s helyettük saját színeilfüggeszlelé. '— Baudin fran
czia admiral 16kán délelőtt az egész hadi flottát félágyu lö -  
vésnyire a ’ királyi lak elé állilá, ’s egy tisztje által tudtára adá 
a ’ k irálynak, hogy ha a ’ vérengzések és fosztogatásoknak 
két óra  alatt véget nem szakit,  ’s az ez által m egkárosit to t-  
nak kárait nem pótolja: azon esetben a ’ tüzelést a ’ királyi lak 
ellen megkezdendi.— A’ posta elindulásakor e ’ határidő még 
nem folyt le. —

G e n u á b ó l ,  május 21 ról jött lapok szerint a ’ nápo
lyi események szomorú h írére  4 0  ezer calabriai vitéz indult 
a ’ zsarnok király méltó m e g b ü n te té sé re , ’s hogy a ’ civica is
mét fegyverre  hivatott. A’ calabriaiak vezére R o m e o .  —  
Ugyané levélből olvashatni még: miként Nápoly je len  tekin
tete elrettentő, a ’ legszebb paloták füstölgő romokban h e 
vernek. A'Gravina palota dűlt,’s égő termeiben több holt ,  ’s 
égett tetem találtatott, a ’ királyi testőröd e ’ ház ellen kegye l-  
lenkedének legiszonyubban.—  16kán lepedőkbe takart holt 
leslek hurczoltalának az utczákon, mikre a’ király katonái ’s 
a ’ lisztek ö rdögileg  kaczagtak, lerántván a ’holt arczok szem - 
födelét gúnnyal nevetők azokat,a’megvesztegetett lazzaronik 
echoztak: „evviva il R e .“ Estve a ’ városnak m ég megkímélt 
házait a ’király p a rancsára  ki kellett világílni, de az utczán e -  
gyetlen em b er ise  lehetett l á tn i ;  minden fegyver elszedelett 
a ’polgároktól.A’lazzaronik a’ kir.zászlók és czimekkel minden 
utczán álvonulnak;a’rendőrség  ismét rég i  alakjába erőszakol
t a to k  Ki csak teheti,  e lh a g y ja e ’ várost.  H a t v a n  elfogott 
nemzetőr agyon löve te l t , sokan lánczra füzötten hadi hajóra 
hurczoltallak.

A’ Bolognában tartózkodó nápolyi se reg  parancsot 
kapott a’ királytól azonnal viszszatérni hazájába, de a ’ se reg  
p a ran csn o k aP ep e  kijelentette a ’ nép n ek ,  miként a ’ nápolyi 
se reg  nem fog viszszatérni, hanem a ’ helyeit átkelend a ’ 
P o n ,  —  Azon fölül is Nápolyból m ég  újabb haderősitések 
is váratnak. —
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1848dik évi május 1 jelöl kezdve.
P e s t r ő l  B é c s i g  naponkint reg g e l i  6 ó ra k o r ,  kapcso la tban  Győrrel.

,,  O r s o v á r a  minden vasárnap reggel i  5 ó ra k o r ,  Galacz és K onstanliná- 
»» »  polylyali kapcsolatban az oláh részen, és május 7 és 2 1 dikén
»» ,, Odessával.
»> »  minden csütörtökön reggel i  5  órakor (minden 14 napokban
>» >> egyesül Galacz és Konstantinápolylyal a ’ török részen .)

Ä 3S* E ’ gőzősök megérkeznek Orsováról minden vasárnap reg g e l i  4 ó rakor ,  és 
minden csütörtökön délutáni órákban.

„  T i  t t e l  i g  minden kedden és pénteken reg g e l i  5 ó r a k o r ,  le és fölfelé 
”  »  Eszéken át; a’ kedden induló gőzös Szegeddel kapcsolatban áll.

£ 3 ^  E ’ gőzösök minden vasárnap és szerdán délutáni órákban Tittelből megérkeznek.

Vontatóhajók indulásai.
P e s t r ő l  B é c s b e  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 

szombaton megérkeznek.
,,  O r s o v á b a  minden kedden elindul, és minden szerdán megérkezik. 

P e s t e n ;  május í jén  1 8 4 8 .

_________________ Az els° cs- kir. szab. D unagözhajózási társaság füügynöksége. 12 — 0

P e s t i  h e n g e r m a lo m -tá r a s á g .
„ . A’ Pesti hengermalom-társaság t. ez. részvényeseit junius huszonötödikén Pesten déle- 
oUi 10 orakoi a nemzeti Gasinoban tartandó közgyűlésre tisztelettel meghívja a z  i g a z g a -  
l ó s á g ._______________________________ _ _ ________________ _________  1 2— 3

A’ kiadó tulajd. april l8 k a i  be tegeskedése óta szerkeszti K i r á l y i  P á l .

E S í  T Ő. 1848.

)

II i r d e l v é n y.
A’ főmlgu magyar kir. kamra rendeletéből 

a ’ hradek-lykavai kir. u raddm ak főtiszlsége e -  
zennel közhírré teszi hogy a’ lykavai uradalom
ban levő következő: u. m. a)lyszkófalvi lakház 
és gazdasági épületekkel 273 holdnyi szántóföld, 
40 hold rét és 01 hold legelőből;

b) A’ lykavai épületek nélküli 325 holdnyi 
szántóföld 96 hold legelőből;

c )  Ribarpoli épületekkel 76 nőid szántóföld 
és 12 hold rétből;

d) A’jarkoviczi épületek nélküli puszla 190 
holdnyi szántóföldből álló majorságok f. észt.

szí. András hava lső  napjától 0 egymásután kö
vei kező esztendőre a’ f. észt. sz. Iván hava 2Gán 
(huszonhalodikán) Rózsahegy mezővárosban 
tartandó közárverésen a többet Ígérőnek leszen 
bérbe adandó.

A’megkivántató bánatpénz letétele mellett 
mindenki az árverési biztosság elibebocsáttalik. 
A’ szerződési föltételek mindez uradalom főtiszti 
hivatala, mind a’ lykavai urad.gazdasági hiva- 
lal irodájában előre is megtekinthetők.

Hradeken, sz. György hava lOén 1848.
Thuranszky Péter, hely. főtiszt.

1 — 3

H i r d e t é s .
A’ ,Gyülde‘ f. hó 8 án  délut. 5 ó rakor rendkívüli k ö z g y ű l é s t  tartand, mcllyre 

a ’ t. ez. tagok egész tisztelettel meghivatnak.— P e s t ,  junius 2 án  1 8 4 8 .
Az elnökség rendeletéből. K r o n p e r g e r  igazgató.

I l i r d e t v é n y .
Több felől nyilvánult aggodalmak m eg

szüntetéséül mindenkinek tudtára adatik, hogy 
Pest városban a’csend és rend folyvást olly álla
potban van , miszerint a ’ közeledő Medárd napi

országos vásárra a ’ vidéki kereskedők és vásá
rosok egész bátorsággal jöhetnek. Kelt sz. kir. 
Pest város 184Sik évi május ]9én tartott tanács 
üléséből. R o t t e n b i l l  e r  Leopold s. k. h. 
polgármester.  K a c s k o v i c s  Lajos s. k. fő
jegyző. 3 - 3

G o z o n  Antal, ur kinek cz im e’s lakhelye nem tudatik, bizodalmasan ké
retik, szíveskedjék az első dunagőzhajózási-társaság pesti hivatalában egy vele történendő 
közlés végeit megjelenni. I — 2

—  Nyomatík T r  a t t n o r - K  á r o l y i  betűivel u r i-u tcza ,  4 5 3 .  szára.
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Megjelenik minden héten n é g y s z e r i  t. i. ti ^  
kesztő 's kiadó tulajdonosnál un utcza 453dik sz. alatti Trattner-Karolyi ház 

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. fopostalnvatal utján

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (Népnevelés, szaksajtó, 
és felelős kormány; bizalom szavazások, és táblabirói tempók. Mi 
niszteri rendeletek. E r d é l y  u t o l s ó  o r s z á g g y ű l é s e :  törvény- 
czikk az egyesülésről. Vi d é k i  m o z g a l m a k .  Baranyamegyc, Pécs 
és Lőcse városokból. — Rovás.)

Kül f ö l d .  (Viszszaható bitek .Németország, Görögország, Ausz
tria.)

É r t e s í t ő .

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Miként keilend a ’ népet nevelni. —
Ki azt hiszi, hogy elég, ha egy 1 0 0 — 2 0 0  családos 

helységbe paedagogiát végzett egyed küldetik, ha ennek il
lő fizetés, lakás adatik ’s a ’ gyermekek iskolába küldetése 
törvény által rendeltetik,ki ezt e légségesnek ta r t ja ,  az csa
latkozik. —

Szükséges mindez, feltétlenül igaz; de az ember cse
mete,első idom odásam ég korábban kezdődik: mert az isko
lai küszöb átléptekor ,  már magával viszen néha korához ké
pest igen erős hajlamokat, előítéleteket, lelki eltorzításokat 
mellyeket helyrehozni, vagy jól irányozni, a ’ tanítónak gyak
ran minden igyekezete daczára sem sikerül.—

A* gyermek mielőtt az ábéczés könyv kezébe kerülne, 
gyakran már olly tulajdonokkal bir , mellyek ha belőle ki nem 
irtatnak, a’ tá rsaság  ártalmas po lgárává  teszik ’s annak szé
gyenére is válik.

Ott keilend tehát a ’ gyógyszer, az iskola ’s az ábéczés 
könyv előtt, a ’ családi éle tben, a ’ gyermek világában , ott 
kell hogy korához képest jól idomítva legyen, ’s hogy majd 
az iskola tanai tiszta romlatlan keblet találjanak, mellyben a ’ 
polgári erény ’s tudomány erős gyökeret verhessen.

És ha ez nem igy tör tén ik , ha a ’ család m aga már 
megmérgezi a’ leendő polgárt,  akkor kezdjétek a ’ n ép n ev e
lést annak gyökereinél,  melly a ’ családi élet! M erta ’ te rm é
szet adott egy dajkáiét, később nevelőt az embernek,— anyát, 
és adott élettanitól,—  atyát, az apa természetszerinti meste
rünk, az anya dajkánk, ’s nevelőnk. —  Mit fogtok tenni, hogy 
ha az anya nem dajkál, ’s nem n ev e l , ha az apa nem tanít, 
nem oktal?—

Ha ezt igy hagyjátok, népnyomoritók vagytok, nem 
népnevelők.— És ha népnevelők akartok lenni, úgy m eg ta -  
nitandjátok az anyát dajkálni, ’s nevelni, az atyát oktatni la -  
nilni, máskép czélt tévesztetek.

Ha valaki azt merné kérdezni, hogy mind ez j ó ,  ámde 
mikép létesithető?Feleletül nem mondanám meg neki,hanem 
azt, hogy a ’ státus eszközeit nem isméri.

Szabadsajtó és felelős kormány.
II.

Egyes hatóságok bizalmat kezdenek szavazni a ’ mi
nisztérium iránt,  ’s m ié r t?  mivel egy némelly lap, mellynek 
consolidált pártja  még n incs ,  kimondotta a’ bizalmatlanság 
szózatát.  Vagy p e d ig ,  mivel a’ szabaddá lett sajtó ,  n é 
mi csekély kivétellel, ismételten állitá , miszerint a ’ k o r 
mány vagy nem fogta föl e léggé saját állását, vagy nincs 
elég ereje, helyzet és idő követelései szerint cselekedni.

Az első ok, mint láthatni, nem bir annyi erővel, meny
nyi a’ bizalom, vagy bizalmatlanság nyilvánítására megkiván- 
t i tnék , ’s azért úgy tekintendő csupán, mint az illető lap 
szerkesztőjének egyedi n éze te ;  melly nézet egyébiránt nem 
m arad minden nyomaték nélkül, ha — mint múlt czikkem- 
ben emlitém —  ügyelembe veszszük ama szomoritó ese
ményt, melly az erősebb kifakadásokra nyújtott alkalmat.

Inkább hihetni tehát, hogy a ’ hatósági bizalom nyilvá- 
nyitásokat a ’ második körülmény idézte elé, az t. i. mihez- 
képest egyes hatóságok szükségesnek látták kijelenteni, hogy 
az uj kormány kellőleg megérté  hivatását,’s mindent elkövet 
hogy annak megfeleljen. E ’ kérdés fölött ítéletet hozni nem

szándékom, azt tenni a ’ nemzeti gyűlés föladata; — azt

azonban el nem hallgathatom, miként uj parlamenlaris lépé
seket öszszeegyeztelni alig lehet.

Az, minek elmulasztását a ’ sajtó ismételten m egrová 
—  ’sminek megtörténtét a ’ bizalmat hozó hatóságok hinni 
látszanak —  diplomatikai utón történhetett csupán, illy eljá
rás motívumait pedig —  mielőtt az illető kormány fait ac 
co m p li—  bevégzett tényt mutathatna föl — ismértetni nem 
szokás, nem tanácsos, nem szabad.

De még aztán is, midőn már a ’ dolog tökéletesen b e 
végezte te tt ,  inkább csak az eredvénnyel ismértetnek m e g -  
bennünket —  az alkudozás benső föltételeit föntartván ak
k o r r a ,  midőn majd kormány és nemzetgyűlés mint kérdő 
és felelő állnak egymással szemközt.

Eddig tehát a ’ kormány diplomatikai intézkedéseiről 
egyik vagy másik hatóság nem igen tud többet, mint e ’ vagy 
ama szerkesztő, vagy más olly egyed, kinek sikerült s z e 
m é l y e s  viszonyoknál fogva a ’ kárp i t  mögé is bepil lan
tani. Hivatalosan csak a ’ czél, később az eredvény jutnak 
köztudom ásra ;—  az okok, mellyek a ’ kormányt a r r a  bírták, 
hogy itt határozottan lépjen föl, amott tartózkodjék az esz
közök fölhasználatában; itt concessiokat tegyen, ott köve
telésekkel álljon e lé ;  —  itt felelőssége érzetében Ígéretet 
tegyen teherelvállalás i r á n t , amott visszautasítson m ag á
tól illyesmi iránti minden fö lh ívást: —  ezeket vagy ehez 
hasonlókat csak a ’ nemzet-gyűlés előtt szokás fö l t á rn i ; 
sőt nem egyszer tö r tén ik ,  hogy a ’ nemzet nem él ebbeli 
jogáva l egész kiterjedésben, hanem egyes küldöttségekre 
bízza a ’ vizsgálattételt.

Addig tehát, m i g a ’ leszámolás nagy pillanata e in e m  
következett, bizalom-szavazás egyesek vagy hatóságok r é -   ̂
széről nem jelenthet többet, mint s y m p a t h i á t  s z e m é 
l y e k  iránt; de a ’ személyeknek hivatalos eljárásáig ki nem 
terjeszkedhelik,

Kormányi intézkedéseknél nem egyedül azt kell tekin
teni, minő hasznok háramolnak a ’ honra valamelly m eg tö r 
tént lépésből, hanem tekinteni kellazon veszteséget is, melly 
tán a ’ késlekedéssel öszsze van kötve; nemcsak azt kell fi
gyelembe vennünk, mit kaptunk, —  de azt i s :  m i  I l y e n  
á r o n ?

Ha majd az elközelgő nemzetgyűlés látni fogja, milly 
eszközök voltak v a l ó s á g g a l  kormányunk kezében, milly 
veszélyekkel kelle neki szembe szállani —  miként tudá a ’ 
kormány saját hatását a ’ nemzet intézetjavitásával öszsze 
m é r n i— bizonyára el nem marad a ’ legőszintébb bizalom 
megszavazása. Ezen bizalom nemcsak azért fog roppant 
nyomatékkai bírni,  mert a ’ nemzet képviselőinek leend nyi
latkozata, tehát mivel a ’ kellő utón történik, hanem azért is, 
mivel bevégzell ’s átvizsgált tények szikla- szilárd alapjára  
lészen fektetve. Illy bizalom m egn y u g ta t ,  ’s fö lem el; illy 
bizalom megszavazása a ’ nemzet részéről e rő t ,  a ’ korm á
nyéról belátással páros  hazafiságot tanusit.

Addig azonban, mig ez elkövetkeznék , nemcsak sza
bad, de kell is a ’ sajtónak őrködni ’s mindannyiszor, a ’ 
hányszor mulasztást vagy ballépést lát, nézetét leplezetlenül 
kimondania.

Ki ezt tagadja, hallgasson a ’ politikában; ha ped ig  nem 
restel, tanulja időközben az alkolványos élet elveit. E-y .

A’ , Jelenkor* 6 4 .  számába foglalt felszólításra hivat
k o z ó i g  én, ki Szepes megyének politikai életében 3 3  év 
hoszszu során folytonos részt vettem, annak részéről minde
nek előtt M e r  c z Pált és S p ó n e r  Tivadart kívánnám or
szággyűlési követeknek választatni. M á r i á s s y  Mihály és 
F e s t  Imre figyelemre méltók bányászati ügyekben já r ta s 
ságuk miatt ,R a i s z  Szilárd is kitűnő egyediség. Vannak tö b 
ben is, kik a ’ követi pályára kissebb nagyobb mértékben al
kalmatosak. Laus unius, non est vituperium alterius. F.

Hogyan beszél a’ m agyar szláv o kosabb ja?
F e le le t :  nem kell neki a ’ m o s z k a ! . . . .  Miért ? ____

Mert úgy já rna  vele mint a ’ lengyelek ; t. i. a ’ moszkákat az 
áldott lengyel földre szállí totta ; a ’ lengyelt pedig  pokolba
Moszkaországba kergette, a ’ rossz fö ld re ! ...........Ez pedig
t é n y  uraim ! . . . .  Z o m b o r y L i p ó t .

P e s t ,  junius 5kén.
Nagy Magyarországnak köztereméiben különös je lene

tek fordulnak elő. Országszerte  csak a ’ bizalom szavazás kö
rül forognak a ’ dictiók .—

A’miniszterium kocsiszámra kapja a ’tisztelgő föliratokat.
Czafrang a ’ rég i időből.
És e ’ bizalomszavazási mania ellen kifogásunk alig 

volna, ha vele ollyakat nem kötnének öszsze, mi a ’ szabad
sággal épen nincsen atyafiságban.

Többnyire a ’ pesti fiatalság ellen philippicáznak a ’ jó 
urak, ’s némelly sze rkesz tőke t, kik véleményökkel m e ré 
szebben léptek föl, mint a ’ táblabiró szolga lelküségnek te t
szett volna, kívánnák statáriá li ter  traktáltatni.

A’ bizalomszavazási ragá ly  fölött m oso lyogha tunk , ha 
ezzel megvédettnek hiszik a’jám b o ro k  minisztériumunkat.—  
Legyen meg az ő örömük. —  Á mbár e r re  is azt mondhat
juk , hogy igen gyarlónak képzelhetik azon minisztériumot, 
mellyet egy pá r  erősebb polczáról leriasztani képes.

De nem szabad elhallgatnunk azon dühöngő fenyege-  
tődzéseket,  mikkel a ’ sajtó kezelőit illetik.

A’ hivatalos lap is, mint értesülénk, naponként kap illy 
statarialis parancsokat a ’ táblabirói k ezekbő l ,’s igen is on
nan, mert hihellen, hogy a ’ nép elég józantalan volna illy 
nyomorúságokra; legfölebb türelm esen vég ig  hallgatja, mi
dőn a ’ táblabirói nemzedék fülébe ordítozza, hogy oda van 
a ’ szabadság, ha egy szekér bizodalmát nem küldenek föl Pes t
re, kit írásban, kit aranyos mentében, czifra kardosán, ’stb. 
és a ’ hivatalos l a p —  mintegy kárörömmel teszi fiókjába e’ 
firkákat, nagy bölcsen hallgatván, midőn szólnia kö telessé
gében állana. — Igen kötelessége volna a ’ tévedőknek m e g 
mondani, hogy most sajtószabadság van; véleményét nyilvá- 
nyitani minden p o lgárnak  elidegithetlen természeti jo g a ,  —  
fönmaraván kinekkinek a ’ czáfolhatási jo g  illő téren.

Ezt nem teszi, ő tudja legjobban m iért  ?
És ép azért nekünk kell szólanunk, m ert a ’ balh it m e g -  

foganszását közönyösen nézni nem szabad,legkivált olly ba l
hitet, mellynél fogva szabadságunk ásathalnékalá .

Igaz, —  ama fenyegetődzési üzenetek — • ére t lenség  
jelei, melly az alkotványos é re t tség  napjánál —  e lfogtünni ,  
mint m ár eltűnt a ’ parasztfalási appetitus.

De az érést nem mindig tanácsos az időre bízni, a* 
sajtó melegével hasson az é rle lésre ,  az érlelhetetlent pedig  
szakasztassa le a ’ közvélemény kezével,hogy a ’ rothadó gyü
mölcs a ’ jónak indultakat is m eg  ne fertőztesse épségökben .

Értsétek m eg tekintetes nemzetes vitézlő v o l t tá b la b i -  
rák a ’ vidéken, hogy magatok alatt vágjátok a ’ f á t ,  ha a ’ 
szabad szólást és írást üldöztetni sürgetitek.

Ti, kik szabadelvüséget pergette tek  ajkaitokon, egykor 
szinte sok keserűt elmondottatok az abspiutisraus em bere i  el
len, és ir tatok is volna, ha nyomorgatóink jó  eleve föl nem ta
lálják azon ollót, melly a ’ gondola tokat m egnyirbáln i rendel
tetett általa ellenetekben.

Nem érezétek é, — ha t.i. a ’p a ra sz t ra  nem tévedt k é p -  
zelmelek, —  hogy t e r m é s z e t - a d t a  jo g  a ’ szabadszólás? 
olly jo g ,  melly velünk születvén el sem vehető , a ’ hatalom 
sem tehetvén ellene egyebet, minthogy leköté a ’ nyelvet,—  
melly szólandó vala égbekiáltó igazság ta lanságairó l ,  és b i
lincsbe véré a ’ kezet, melly megírhatta  volna gazságait.

És most a’ szabadság, egyenlőség koráb an  —  folya— 
i modnátok é illy gyalázatos eszközökhöz ? épen ollyakat ösz

tönöztök é e r r e ,  kikről szerte, p rédikálják , hogy az igazság 
ösvényén haladnak ?
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Vagy csak az idegen hatalom ellen szabad fölszólalni; 
csak azt szabad tetteiben m egbírálni? —  hanemzetivé válik 
a’ h a ta lom ,azonnal ne bántsd-virág lesz a’ szabadság kalap
ja mellett ?

Ez egészen uj fogalom  az alkotványos szabadság terén. 
—  A’ föltalálási dicsőség a’ mindentudó táblabirói rövid 
észt illeti.

Szomoritó irány rejlik,—  tudtotokon kívül, — a’ ti d e -  
monstrátióitokban.

A’ tiszta szándékot senki sem tagadja m eg tőletek: de 
ne feledjétek azon közmondást, hogy az ostoba barát ártóbb 
lehet az e llen ségnél; —

Az okos barát, ha igazán barátunk, —  épen az által 
mutatja ki őszinteségét ha m egrója hibáinkat.

így  vagyunk mi, kormányunk irányában.
Mi a’ szabadságot minden fölött imádjuk, —  e ’ vallá

sunkban háborittatni magunkat senki által nem engedjük 
meg. •—*

Mi a’ zsarnokságot, ha nemzeti volna is, üldöznők.—  
Az ebbeni m egnyugvás d icsősége csak szlávoknak lehet pri
vilégiuma Európában.

Mi tehát ünnepélyesen tiltakozunk a’ nép nevében, a -  
zon népében, kinek kebléből származánk, kinekügyében ed
dig becsülettel működénk, kinek érdekeit ismérjük, és vérig  
fogjuk védeni, —  ezen nép nevében tiltakozunk minden olly 
táblabirós demonstratiók ellen,mik a’ vélem ény és irássza- 
badságot elnyomni akarják, türelm etlenségét tűrni nem 
fogjuk soha. Ez feleletünk a’ fenyegetődzésekre.

Ä  vallás-és közoktatási minisztertől.
I. Az egyházak, lelkészek és ezek jövedelm einek öszsze- 

irása végett a’ táblás jegyzékek elkészülvén, az egyházak fő
pásztoraihoz útnak indíttattak.

II. A’ n é p i s k o l á k  ü g y é b e n  k ö v e t k e z ő  r e n 
d e l e t a d a t o t t  ki:

A’ népnevelés m egalapítására nézve, a’ tanítóképzés 
eszközlése után a’ népiskoláknak rendezése ’s ott, hol nem 
léteznek, felállítása és a’ tanítóknak méltó és illő ellátása e l-  
kerülhetlenül kívántatik.

Ennélfogva
Miután az iskolai szükségek fedezését az állodalom  elvi

leg  elvállalta, ’s ezen elv alkalmazásának kidolgozásával a’ 
minisztériumot m egbízta; és

Miután a’miniszterium addig is, m ig a’ törvényhozás ál
tal segéltetnék, mennyire lehet,a’népnevelést emelni kívánja:

Ezennel felszólittatnak az egyházm egyék és illetőleg  
egyházkerületek főpásztorai, hogy az iskolai reform előké
szítéséül és alkalmazásául szolgáló részletes adatokat ’s az 
egyes népiskoláknak és tanítóknak jelen leg i mind szellemi 
mind anyagi állapotát a’ megküldött példány és utasítás sze
rint pontosan és hitelesen írassák öszsze ’s vélem ényes je len 
téseikkel minélelőbb terjeszszék elő.

Ugyanazon alkalommal, mellyel az egyházi öszszeirás 
készül, a’ jelen  iskolai öszszeirás isteljesittethetik.
Budapest, május 12 . 1 8 4 8 .

III. Azon kötéseket, mellyek az állodalmak között v iszo- 
nosan fenállottak, m iglen újabb egyezkedések által fel nem 
oldatnak, épen tartatni kellvén, rendelem : hogy mindazon 
szabályok, mellyek a’ külföldi házasulandókra nézve birodalmi 
kapcsolatunkban eddig fenállottak, minden lelkész által 
felelet terhe alatt megtartassanak.

Ezen rendelet végrehajtása az egyházi megyék ’s illető
leg kerületek főpásztoraira bizatik.

Budapest, május 1 8 -á n  1 8 4 8 .

IJadügy-miniszteriumból.
Ä  péterváradi és temesvári főh ad i kormánynak.

A’ határőrvidékiek szabad költözésére né&ve elha
tároztatott, hogy mindazoknak elibe, kiket a’ hadi szolgálat 
nélkülözhet, akadály ne gördittessék. Egyébiránt pedig C ser- 
novics Péter tem esi gróf főispán és királyi biztos ur elébe, 
abbeli javaslat beadására szólittassanak fel a’ főhadi kormány 
részéről: mikép lehetne a’ szabad költözést könnyíteni.—  
Az ipar, kereskedés és m esterségek szabad üzésére ezennel az 
engedetem  általányosan megadatik.

M é s z á r o s  Lázár s. k., hadügyminiszter.

A’ b e l ü g y m i n i s z t é r i u m b a n  hiteles fordítások 
eszközlése végett egy külön osztály állittatik fel. Ennélfogva 
azok, kika’német,horvát.rácz vagy szlavón, oláh, tót, olasz, 
franczia és angol nyelvet ’s egyszersmind a’ magyart töké
letesen bírják, ’s tudományos kellő képzettséggel is bírnak, 
’s egyik vagy másik nyelvre nézve minthiteles fordítók alkal
maztatni kívánnak, folyamodásaikat Zoltán János állodalmi 
titkár urnák s i e t v e ,  három nap alatt, nyújtsák be. Ki ezek 
közül egynél több nyelvvel bir teljesen, annak elsősége van 
a’ felett, ki csak egyre nézve lehet fordító.

Budapest, junius 2án 1 8 4 8 .
S z e ra e r e Bertalan, belügyminiszter.

Ä  vallás és közoktatási minisztertől.
I. Hazánk m ostani körülm ényei között a’ közalapítványi 

főpénztári hivatalnak rendeltetik: hogy  az ösztöndíjak kiosz
tásának ideje és módja körül eddig követett gyakorlathoz nem  
ragaszkodva, az eddig  ösztöndíjra m élta to tt’s nála je g y zé s
ben levő ifjakat, mihelyt ezek, az illető tanár h iteles aláírásá
val és p ecsétével m egerősített jó erkölcsi és szorgalm i b izo
nyítvány előm utatása m ellett, ösztöndijaikért m egkeresik ,m ég  
ki nem fizetett járandóságaikat folyó l S 4 7/8 .  tanévnek m ind
két feléről fizesse ki ’s ezen általányos utalvány értelm ében a’ 
fiókpénztáraknál is rendeléseket tegyen .

II. N éhai Trenka Mihály A lajos alapítványi töm egének  
harm ada, azaz 7 3 8  ft. 1 7m  kr., a’ pesti ipartanodába járó  
tanulók szám ára ösztöndiji alapul vétetik ; ’s ennek kamata, 
azaz 4 4  ft. 1 7  kr., eg y , erkölcsben és tudom ányban kitűnő 
szegén y  tanulónak jövő iskolai évtől fo gva  évenként kiadatik. 
Ekkép a’ fenirt töm eg  rendeltetésének czéljára vitetvén, a’ 
pályázó tanulók folyam odványait és bizonyítékait az ipartano
dái ig a zg a tó sá g  fogja, szokott m ódon, bevenni, ’s annak ide
jében  a’ m inisztérium hoz felterjeszten i,

Pénzügyminiszteri hirdetvény a' haza oltárára szán1 
ajánlatok tárgyában.

P estváros hatósága három  kérdést terjesztett fel a’ 
pénzügyi m inisztérium hoz :

1 )  Vájjon ajándékok elfogadtassanak é?
2 )  Mi történjék olly arany és ezüstnem ü kölcsönaján- 

latokkal, m ellyek nem pénzzé veretés v ég ett , hanem csupán  
biztosítékul ajánltatnak?

3 )  Vájjon nem  ércznem ü ajándékok, minők például 
gabona, vászon, posztó , fehérnem ű, lovak, kocsik, fegyverek  
’s több efféle, általában elfogadhatók é ’s ha ig en , árverés  
utján pénzzé kell é fordiltatniok, vagy  term észetben, ’s kü
lö n ösen  hová ’s kinek lesznek átadandók?

Melly kérdésekre a’ pénzügym inisztérium  részéről te g 
nap következő válasz adatott.

1 )  A ’ mi az ajándékokat i l le t i : e ’ tárgyra vonatkozó két 
rendbeli intézvényem ben ism ételve  kiijelentettem ,—  miként 
a’ közállom ány hitelének szem pontjából, a’ kölcsön kedve
sebb en  fogadtatik, mint az ajándék. — Ez okért a ’m egküldölt 
sorjegyzékbe ajándoki rovat nem  iktattatik. Azonban a’ köl
csönnek  kedvesebben fogadtatása term észetesen  ki nem zár
ja  azt, h o g y  ha valaki m agát hazaűui le lkesedésb ől csakugyan  
ajándékra határozza e l, az is köszönettel fogadtassék el. —  
T essék  tehát az ajándékokat szintúgy, két példánybani külön 
sórjegyzék  v e ze té sem e lle tte lfo g a d n i.’s a ’ kölcsönökre m eg 
határozott m ódon beszolgáltatn i.

M egem lítem  itt, miként olly ajánlatok előfordulása is 
tapasztaltatott, hol a’ hazafias lelkületű a ján lók a’ tőkét köl
csön  adják ugyan , hanem  a’ kamatokról lem ondanak. —  Illy 
ajánlatok a’ kölcsönök  sorjegyzékébe b evezeten d ő k ; —  de 
a’ kamatokróli lem ondás észrevételb e teendő. —  Ezen aján
latokért külön szerkezetű utalványok fognak a’ pénzügyi m i
nisztérium  által k iszolgáltatni.

2 )  Azon kérdésre nézve,m i történjék olly arany és ezüst
nem ü ajánlatokkal, m ellyek nem pénzzé v eretés , hanem csu
pán biztosíték v ég ett ajánltatnak ? válaszom  az, hogy ha az 
illy ajánlatok olly feltéttel adatnak, m iszerint azoknak p én zzé-  
v ere tése  iránt ren delk ezni,egy  bizonyos idő lefolyta múlva is, 
te lje ssé g g e l ne leh essen , úgy azokat e lfogad n i nem  lehet,-—  
m ert pénzzé nem  tétethetvén, sem  a ’ közszükségek fö d ö zésé -  
re m ódot nem nyújtanak, sem  pap ir-pénzk ib ocsátás alapjául 
nem  szolgálhatnak , ’s a’ róloki szabad rendelkezésre jo g o t  
nem adván, inkább teherül, mint jótétem ényül tekintendők.

Mivel azonban lehelnek esetek , hogy  ném ellyek arany 
és ezüst szereik et azért kívánnák csak biztosíték gyanánt fe l
ajánlani,m ivel azoknak vagy csinosabb alakjok,vagy a’ h o zzá- 
jok kötött em lék miatt különösb b ecset tulajdonítanak,’s azért 
azokat becsértékükkészpénzbeni le té te lév e l,eg y  bizonyos idő 
alatt viszszaválthatni óhajtanák, —  annálfogva kinyilatkoz
tatom , hogy m ihelyt az ország kincstára az ajánlók által arról 
biztosittatik, hogy  egy  b izonyos idő a la tt,—  m elly azonban 
6  hónapnál hoszszabb nem lehet, —  az illy aran y-és ezüst
szerek értékérőlakképen rendelkezhetendik ,hogy ha az aján
lók belső  becsértéköknek a ’ kikötött idő alatt ezüst pénzbeni 
letételével az ekkép biztosítékul Ietározott arany és ezüstsze
reket viszsza nem  váltanák, azok ró la ’ közállom ány szabadon  
rendelkezhessék , és szükség esetében  pénzzé is v ereth essék ;  
illy fe liét alatt a’ biztosítéki letétem ények is akár ajándékul 
elfogadtatnak, ’s a’ kikötendő idő ig  term észeti m inőségökben  
m eg fognak őriztetni; m agában értetvén, hogy  illy letétem ényi 
kölcsönök ese téb en , a’ kamat, ha kivántatnék is , csak azon  
naptól számittathatik, m ellyen azok értéke, vagy k észpénzbe-  
ni kiváltás, vagy a’ róloki rendelkezhetés szabadsága által, a’ 
közállom ány szám ára gyüm ölcsözővé tétethetik; é s ig y  ezek
ért az átvételkor csak ideig lenes nyugtatvány fo g  k iszo lgá l
tatni, ’s ez kamatos kincstár-utalványnyal a’ viszszaváltási 
határnap lejártával kicseréltetn i. Az illy letételi ajánlatok te 
hát külön sorjegyzék m ellett elfogadhatók, m ellyben azonban

határzottan kiteendő,meunyí időt kíván magának az ajánló a* 
viszszaváltásrafentartani?ezen idő,miként m ár fentebb is m eg
jegyeztetett,  6 hónapnál hoszszabb nem lehetvén.

3 )  V égre a’ mi azon kérdést illeti: vájjon nem érczne
mü ajánlatok,mint például: szövetek, gabna, vászon, posztó, 
fehérnemű, lovak, fegyverek ,’stb. e lfo g a d h a tó k é ?  május 
2 4kén  kelt ’s ezen „h ír lap “  egyik májusi számában IVdik 
szám alatt közrebocsátott azon hirdetvényemre is hivatkoz
va, „hogy  másnemű ajánlatok, például: termények kölcsönül 
csak úgy fognak elfogadtathatni, ha eladatván, készpénzzé 
fordiltattak“ — azt válaszolom: készpénzérti eladás esetét 
kivéve, az érték meghatárzásának nehézsége miatt illy aján
latok természetesen csak ajándok gyanánt fogadtathatván, ’s 
a ’ tá rgyak  megválasztása minden egyes tárgynemre kiter
jedő utasítással előre nem lévén kimeritőleg szabályozható, 
az eljáró választványok azt tartsák szem előtt, hogy a’ melly 
tárgy a ’ hadseregnek akár felfegyverzésére, akár ruházatá
ra, akár élelmi, avagy betegápolási e llátására természetben 
szolgálhat, a ’ melleit könnyen le tá rozha tó ,’s rendkívüli költ
ség, vagy elromlás veszélye nélkül gondviselhető, azokat fo
gadhassa el, letározásukról azonbanideiglen a ’hatóság go n 
doskodjék, nehogy mennyiségűknek, minemüségöknek,melly 
vidékeni használhatásuknak ismérete nélküli elszállításuk ne
vezetes’s tán magát a’ javadalmat is túlhaladó költséget o -  
kozzon : természetben honvédelmi czélra nem használható, 
vagy nehezen’s költségesen gondviselhető tárgyakat azonban 
c sak ú g y  fogadjanak el, ha könnyen pénzzé tehetőknek lát
ják, melly esetben az e la d á s , a ’ belügyminiszter rendelete 
szerint azonnal eszközlésbe is vétessék; az elsőbb rendűek 
ped ig  lelározva, leltár mellett addig gondviseltessenek, mig 
a ’ hatóságok jelentései nyomán elszállításuk, vagy hova for
díttatásuk ir án ta ’hadügyminiszter nemrendelkezendik.

Példa gyanánt ide jegyzem , hogy természetben le lá -  
rozható tárgyaknak tekintethetnek : gabnanemüek, bor, p á 
linka, posztó, vászon, hadi használatra alkalmas fegyverek, 
ón, kaszák, p a tk ó k , szablyák, főző vasedények ’s más ha
sonlók.

Melly hivatalos ren d e le t ,  valamint az eljárásbani Ösz- 
hangzás tekintetéből, mai napon minden törvényhatósághoz 
megküldetett,  ’s alkalmazás végett iránta  az illető kincstári 
hivatalok is utasittattak, úgy az a ’ haza o ltárára  áldozni kész 
hazafiak tájékozásául ezennel közhírré is tétetik.

Budapesten, juniushó l é n  1 8 4 8 .  K o s s u t h  Lajos, s.k.,
pénzügyi miniszter.

E r  d él y o r  s z á g  b a n  m á j u s  2 9 é n  m e g n y í l t  
a z  o r s z á g g y ű l é s .

A’ szokott ünnepély sallangos leírását ne várják olva
sóink, a ’ lelkesedés, melly ez ülést átlengette, úgy is leír— 
hatlan. Mert

a’ k i r .  e 1 ő a d á s o  k a t  t a r t a  l m a z ó le i a t  s z ö -  
v e g e  m a g y a r  v o l t ;  mert a’

„kir . biztos magyar nyelven üdvözölte az ország ren 
déit ; és“ mert

„Ötödik Ferdinánd király nevében üdvözölte.
A’ felség nevének, a’ két haza egyesülésének, az ausz

triai uralkodó ház iránti hűségünknek,’s az ausz. b irodalom 
mali kapcsolatunknak említésekor szűnni nem akaró éljenek— 
ben nyilványult az igazán szívből fakadt közérzelem.

A’ kir. biztos távozta után felolvasták a ’ kir. hivatalo
sak névsorát. Öröm volt hallanunk köztök azok neveit, kiket 
merthonüjellemöket, minden kisértetek daczára szeplőtlenül 
megőrizték, a ’ bukott kormányrendszer 1 8 3 4  óta kizárta* 
törvényhozó teremből.

A’ követek megbízó leveleinek bevételét a ’ rr .  a ’ bíráló 
bizottság teendóji közésorolták; felszólítván az országos el
nököt, hogy idokimélés tekintetéből a ’ holnapi ülésben, ő 
nm aga  nevezze ki a ’ máskor választatni szokott bíráló bizott
ságot.

K e m é n y  Dienes szóba hozta a ’ tanácskozási tárgy 
kitűzését.

A ’ rr .  ’s a ’ roppan t  számú hallgatóság egy szájjal ki
állják: „unió ! unió!“

K e m é n y  Dienes megemlíti a ’ tegnap i nemzeti gyű
lést ’s eredvényét.

E l n ö k :  Látván a ’ rr. öszhangzó kívánatét, ezennel 
„kitűzöm a ’ három  első kir. előadást ’s most felkérem a ’ t. 
rrke t ,  szíveskedjenek velem jóni kir. biztos ő exejához szo
kottüdvözlésünk megtételére.

P  á 1 fi János. UramlNemcsak napjaink hanem perczeink 
is drágák. Alakuljunk rögtön nemzeti üléssé ’s dolgozzunk 
tovább. (Rivalgó helyeslés.)

És a ’ r r .  kevés perez múlva viszszatérvén a ’ kir. biz
tostól, fél kettőkor kezdődött

a ’ 2dik „nemzeti ülés.“ Ekkor legelőbb K e r n é n  yDie- 
nes olvasá a ’ tegnapi nemzeti ülésben m ár megállapított j a 
vaslatot.

„E gy  szász követ: Midőn először van szerencséje e’ 
teremben megjelenni illy fontos tágyban véleményét egyszer-

r



277

re  kimondani nem bírja. Úgy tudja,hogy a ’ t. nemzeti rendek 
már két ülésben tanácskoztak az unió fölött, ó  e ’ tanácskozá
sokhoz nem járulhatott . Hiszi, hogy lesznek a ’ rr . anynyi mél
tányosságga l irántok, hogy e ’ megfontolást igénylő javasla
tot velők közirat utján közölni fogják.

K e m é n y  Dénes e’ kivánatot méltányolja. Hanem 
van a ’ fenforgó kérdésnek egy tiszta p o n t ja : akarunk-é  vagy 
nem uniót? Ez iránt óhajtott volna szóló tiszta nyilatkozatot 

hallani. —
V e e r  Farkas. A ’ kérdés: egyesüljünk é vagy nem? —  

nemcsak Erdélyben, nemcsak Magyarországban, hanem Eu
ró p a  dictaturáján eldöntött kérdés. Mindazáltal a ’ szász kö
vetek ki vánatát méltányolja.

G ó l  a Lajos (Hunyadváros köv.) Küldőinek az unió 
iránti rokonszenvét nyilványitja. Ezt egyszersmind czáfolatul 
jelenti ki a’ küldőit gyanúsító hír lapi közleményekre.

B o h e e z  e l  Sándor. (Hátszeg követe.) Utasítása az 
uniót pártolni. Van azonban egy pontja utasításának,melly az 
unióval nem ellenkezik.’S ez az,miszerint küldői azt kívánják, 
hogy ugyanazon törvényben,mely az uniotkiraondja, mondas- 
sék ki az oláh nemzetnek az erdélyi három nemzeti hasonló 
jogusága .  Tudja szóló,hogy e’kivánat teljesülése a ’ m agyar
honi törvényekben benfoglaltatik.. De az oláhok, kik századok 
óta együtt éltek a ’ három  nemzettel, ’s kiknek az idők terhei
ből ta lánnagyobb adagjutott,  mint másoknak, e ’ javalmakat 
az erdélyi törvényes három nemzettől kívánnák megnyerni. 
Indítványának elfogadását a ’ kedélyek megnyugtatása in- 

gényli. —
B e r z e n c z e i .  A ’ szászok kivánatát méltányolja, mert 

az országgyülésneknem kell arró l tudni: isméretes é a ’ tá rgy, 
mellyről tanácskozni akar, vagy nem. A’ hátszegi indítványt 
nem helyesli, mert mikor a ’ törvényben a ’többi erdélyi nem
zet nincsen említve, nem tartja helyesnek az oláhokat kü

lön említeni.
W e s s e l é n y i  Miklós megható szavakat intézett a ’ 

szász követekhez az unió ügyében, mellyet nincs hatalom, 
hogy meggátolhasson. K é r i : ne igyekezzenek az uniót há t
ráltatni olyrészletes kérdésekkel,melyeknek az unió által sok
kal biztosabb sikerét reméllhetik. Hátszeg kivánatára m eg 
jegyzi, hogy a ’ m.honi törvényekben,melyek az unió után E r 
délyre is kiterjednek, azon kívánat nemcsak ki van mondva, 
hanem épen a ’ legfényesebb pontot képezi. Szólónak elve, 
hogy a’ mi ki van egyszer mondva törvényben, törvényhozási 
szőnyegre ne hozassák : mivel azonban lehetnek azon tö rv é 
nyek közt ollyanok,miket az erdélyi körülményekhez alkal
mazni szükséges, nem ellenzi,hogy a ’ hátszegi kívánat,ha nem 
is ezen törvényben, egy proclamalióban, vagy M.- honhoz 
intézendő fölirásban teljesittessék.

G á l  Dani. (Ilyefalva) Nekiszintén van utasításában egy 
olly pont, mellynek indítványozása az uniót megelőzőleg van 
kötelességed! téve. ’S ez az, hogy mondassák khm iszerin ta’ 
székely katonaság eddigi nyomasztó viszonyai ezennel m eg 
szűnnek, a’ körülmények súlyos volta tekintetéből csak a ’ jö 
vő országgyűlésig maradván fen a ’ rég i  rendszer, a’ m. mi
nisztérium ’s nem más katonai parancsnokság közvetlen p a 
rancsnoksága alatt. De szóló,hogy az uniót ne hátráltassa,mert 
a ’ ki ezt ugrálta tja ,e llenségének tekinti ,saját meggyőződésé- 
ből’s küldői szelleméből kiindulva,e’kivánatáról lemond azon 
fenhagyással,  hogy az unióhoz föltételül kötött kivánatok az 
unió kimondása után mindjárt kapcsolatban tárgyaltassanak.

K e m é n y  Dénes nem ellenzi, hogy valami ollyan ki
fejezést igtassanak a ’ törvényezikkbe, melly a ’ lényegen nem 
változtatva a ’ kedélyeket megnyugtatná. Öt ó rakor  nemzeti 
gyűlés lesz, addig gondolhatnak valami czélszerü kifejezést.

S z á s z  Károly azt jegyzi meg, hogy ha illy részleteket 
igtatnak a’törvénybe, akkor nem fog illeni reá  e’czim : a’ Ma- 
gyarhonnali egyesülésről. Épen olly jo g g a l  kívánhatnák a ’ 
kiváltságtalan magyarok, szászok ’stb. hogy rólok is «{ülőn 
említés tétessék,’s ekkor aztán a’ törvény czime illyenforma 
lehe tne : a ’ Magyarhonnali egyesülésről, kiváltságtalan m a
gyarok, oláhok, szászok jo g o s í tá sá ró l , és sok más do log
ról ’stb. —

Az ülés eloszlott.
Délután 5 órakor ism étn  e r a z e t i  ü l é s .  Hoszszu vi

tát idézett elő a ’ hátszegi indítvány. Elvileg minden szónok 
egyhangúlag párto lta ,  csupán formulázása fölött ágaztak el 
a’ nézetek. Hátszegv, köve te ’s püspök Lemény is, elismer
ték, hogy kivánatukat az unió eszméje magában  foglalja, de 
a ’ nép megnyugtatása végeit tartá szükségesnek a ’ hátszegi 
indítványon kívül püspök Lem ény még annak is kimondását, 
miszerint a ’ nemzetét alacsonyitó kifejezései törvényeinknek 
megsemmisittetnek.

E ’ kivánatokhoz, jóllehet az unió eszméjében b en fog -  
lalvák, a’ nemzeti ülés többsége hozzájárult,’s a’ törvényja
vaslat ahozképest lön szerkesztve.

Nem kevésbé hoszszu tanácskozásra nyújtottak alkalmat 
a’ szász követek nyilatkozatai. Miután L é s z a i Szászváros 
követe, harsány éljenzés kíséretében, előadta utasítását két 
szóval, miszerint a’ u n ió t  p á r t o l j a :  Brassó és Szászsebes

követei az uniót elvileg nem ellenezték, hanem bizonyos föl
tételekhez kívánták kötni, miilyenek : a ’ p ragm . sanctio, nyel- 
vök használatának, földterületök épségének ’s municipalitá- 
saiknak fentartása, a ’ magyar királytóli közvetlen függésök. 
Ha ezen föltételeket a ’rr .  el nem fogadják,azon esetben kény
teleneknek érzik magukat ellenvéleményt adni be.

Egyetlen szó sem emelkedett, mely a ’ nevezett követek 
által elősorolt kivánatokat elvileg és tiszta alkolványos é r 
telemben véve,ellenezte volna. Csakhogy az unió sü rg e ló sé -  
ge tekintetéből azokat ne az unió föltételei ,hanem olly kivána
tok gyanánt terjeszszék elő, mellyek a ’ jelen országgyűlésről 
kinevezendő küldöttség által a ’ legközelebb pesti országgyű
lésre törvényjavaslatokba foglaltatván, sikerre sokkal bizto
sabban ju tnak ,  mintha itt Erdély külön országgyűlésén tá r 
gyaltatnának.

W e s s e l é n y i ,  Szász Károly Z e y k  József lelkes 
testvéri szózatokat intéztek a’ szász követekhez.

A’ szász követek nem szólották többet e ’ tárgyhoz ’s 
ekkor egy lélekemelő je lenet következett.

Ezer meg ezer kalap és zsebkendő lobogtatásával’s kard 
csörtetésével ezer meg ezer torok hangoztatta :

Az u n i ó  kivan mondva. Un i ó !  U nió!!  (E. H.)

K o l o z s v á r ,  máj. 3 0 .  1 8 4 8 .  Szerkesztő polgártárs!
tin megbízott , hogy az utólsó erdélyországi gyűlésről 

levelezője legyek. Ezennel kezdem, ’s bevégzem levelezői 
szerepemet.—

Az egyesülés megtörténi. Magyarország egy!
Éljen szeretett hazánk!

Az előzvényeket nem szükség leírnom. Ma Wesselényi 
Miklós indítványára, déli 12 óra tájban, közfelkiáltással, ke
belrázó é ljen -r iv a lg á s sa l , a ’ szász atyafiak egyetértésével 
kimondatott az u n i ó ;  és az errő l szóló törvényezikk ha
ladék nélküli m egerősítés  végett ő felségéhez felküldetett.

A’ többiről a ’ hir fog szólani.
Éljünk mindnyájan boldogul!

O r o s z h e g y i  J ó z s a .

I. Törvényezikk. Magyarország és Erdély eg y gyéa la -  
kulásáról. A’ m agyarországi törvényhozásnak a ’ honegység 
tárgyában 1 8 4 8  évben hozott Viliktörvényezikkelyét Erdély 
hő rokonérzettel fogadván,Erdélynek Magyarhonnal eg y g y é-  
alakulását, a ’ pragm atica  sanctióban szentesített birodalmi 
kapcsolatnak épségben  tar tása mellett és teljes k iterjedésé
b en  m ag áév á  tevén, ennek következtében, valamint a ’ testvér 
Magyarhonban lakosok jogegyenlősége  ktmondva és éleibe 
lépve van, ugyanazon módon itt is, a ’ hazának minden lako
saira nézve,nemzet, nyelv és valláskülönbség nélkül örök, és 
változhatlan elvül ismertetik el,az ezzel ellenkező eddigi tö r 
vények ezennel eltöröltetteknek nyilványiltatnak.

1. §. A’ képviseleti jo g g a l  bíró erdélyi városok száma, 
Kolozsvár, Mvásárhely és Gyulafejérvár kir. városokon kívül, 
15 . ’s ezek közül is kettő: t. i. Szamosujvár és Erzsébetváros 
szint szabad kir. város lévén, az említett Vilik törvényezikk 
3ik § á b a  csúszott számitásbeli vé tség  helyrehozásával, az 
ugyanott kimondottvezéreszméhez képest az erdélyi szava
zatok száma nem 6 9 ,  hanem 7 3 .

2 . § . K i r .  kormányzó g r .  Teleki Jó z se f’s ennek meg 
nem jelenhetése esetében országos elnök b .Kemény Ferencz 
elnöklése alatt Thoroczkay Miklós g ró f  főispán, Balázsi Jó
zsef, főkirálybiró, Lemény János,fogarasi püspök, id. Beth
len János gr.  kir. hivatalos, Jósika Miklós, k. h. Kemény Do
mokos báró , k. h. Horváth István k. h. Kemény Dénes báró, 
Zeyk József, W é é r  Farkas, Ifj. Bethlen János, Pálü János, Mi- 
kő Mihály, Berde Mózes, Schmidt Konrád,Goosz Károly, Roth 
Illyés, Löw Vilmos, Wesselényi Miklós báró , Szász Károly, 
Teleki László gr. Demeter József, Hankó Dániel, Bohéczel 
Sándor,követek; Saguna András g ö rö g  n. e. püspök és D eb -  
reczeni Márton, kincstári tanácsos személyeikben egy o r 
szágos bizottvány neveztetik ki, melly bizottvány a ’ teljes e g y -  
gyé alakulás részletei iránt a ’magyar minisztériumot fel fog
ja  világosítani,Erdély érdekének a’ M agyarországéba illesz
tésén közremunkálni,és a ’ közelebb közös hongyülésre  a ’ mi
nisztérium által e ’ tá rgyban előterjesztendő törvényjavasla
tokra anyagot nyújtani.

3. § .  Erdélyben a ’ közigazgatás és igazságszolgálta
tás folyama,és személyzeti szerkezete a ’ közelebbi közös h o n -  
gyülés általi elrendezésig jelen helyzetében marad. Az udva
ri kanczellária functiója ellenben teljesleg megszünend, és 
azon h a tó ság ,  mellyet ő felsége —  a ’ folyó l8 4 S d i k  észt. 
m agyarországi Illdik törvényezikk értelmében —  nádor ő 
fenségére, és a ’ magyar minisztériumra ruházni kegyeske
d e t t ,  E rdélyre  is kiterjedend mind p o lg á r i ,  mind egyházi, 
mind kincstári , mind katonai igazgatás tekintetében,és á lta
lán az igazgatás minden ágazatira nézve.

4. § .  A’ közigazgatásnak a ’ miniszteri felelősséggel 
Öszhangzásba hozatala tekintetéből, a ’ folyó 1 8 4 8 d ik  észt. 
magyarországi XXIXdik törvényczikkellyel öszhangzásban, 
a ’ törvény utján kívüli elmozdithatlanság a ’ kormányi kineve

zéstől függő közhivatalok közül csak az igazságszolgálta tásra  
rendelt bírói hivatalokra szorittatik.

V i d é k i  m o z g a l m a k -
B á r á n y  a m e g y  e. Pécsett,  május 26kán : Máj. 4kén 

tar tá  fényes beiktatását a ’ hő keblű hazafi Batthyány Kázmér 
gr. mint Baranyának főispánja mintegy 4 0 0 0  nép képvise
lő jelenlétében, a ’ fogadtatás fejedelmi vala megye ’s város 
részéről; május 4 é n a ’törvények kihirdeltetvén, az állandó m e
gyei bizottság is megválasztatolt,  illetőleg ezek előleg el
készült n é v so ra ,  a ’ tömérdek sokaság által nem is hallva ’s 
tudva fölolvastatott’s mint helybenhagyott jegyzőkönyvbe ik -  
tattatott; másnap a ’ bizottvány ülvén öszsze, a ’ lemondott 8  
fő tisztviselő helyett mások helyettesittettek, és ügyelve ama 
tömérdek munkára, melly a ’ földesúri hatóság megszűntével 
a ’ m egyére  háramlóit,  6  uj szolgabirói ’s eskülti, szinte 2  uj 
számvevői hivatal rendszeresittetett , ’s a ’ minisztérium elibe 
helybenhagyás végett terjesztetett;  kinevezletett a ’ központi 
vá laszlvány, úgy a ’ többi törvény rendelte választvány is. 
Kivéve több helységben a ’ communismust éleibe léptetni kí
vánó törekvéseket a ’ földesúri földek ’s legelők foglalása ál
tal, a ’ megye csende nem zavartatott m e g : sőt minthogy Di
csérd  helység ismételt rakonczátlansága katonai e rő -a lka l
mazás által megfókeztetelt, a ’ többi helység is okult, és a ’ 
communisticus törekvések további harapozása  szinleg g á 
to l ta to k  Mohács városban  is az uj törvény szerint m eg ta r
tatván a’ tisztujitás, az intelligentiának tökéletes m e l-  
lőztével, a’ nyers,illetőleg proletar ius  erő győzö tt .—  Bara
nya megye részéről ma kezdetett a ’ havi és bizotlványi s c o n -  
tralis gyűlés, ebben aránylag  kevés népképviselő bizottvá— 
nyi tag  jelent m eg  ’s a ’ jelenvoltak is ásitozva m o n d á k , mi
kép öröm estebb mivelnék földeiket otthon. A ’ lelkes főispán 
gr.  Batthyány Kázmér elnöklete alatt, Siskovics ’s ifj. May- 
láth György volt főispánok mint bizottványi tagok  részvevő
se m e l le i t , sorban tárgyaltattak a ’ miniszteri rendeletek ’s 
ezek közt a’ május 19ki fölhívások lelkesedéssel fogadtatva, 
megyeszerte segély adakozásban ’s nemzetőrségben m e g a -  
jánltatott ,i tt azalispáni hivatal isbead ta  szabá lyszerü leg ludo- 
más végett  a ’ nekie küldött ’s teljesített miniszteri rendele
teket: ezekből értesült a ’ bizottvány, hogy a ’ m egyében, Pécs 
város t kivéve, csak 8 0  lovas katona van, szomorú kilátás az 
illyr mozgalmak torkában levő Baranyára nézve; m iért  a ’ mi
nisztérium ez iránt értesittetni fog annál inkább,mivel Pécse tt 
sincs t ö b b l 2 0 g y a lo g  katonánál, noha a ’ miniszteriumEszék- 
rő l51  O puska-nyerés  iránt biztosito ttaPécs v á ro s t ,a ’fegyvert 
mindazáltal mindeddig nem szolgáltatták ki. A’megyei bizott
ványi gyűlésben tá rgya lta to t tm ég  amaválasztványnak is mun
kálata, mellya’m egyeit .székek  ideigleni rendezése  felől te rv -  
készítésre vala m eg b ízv a ,a ’ classicus munka e lfogad ta to t t ;  
ebből jött a ’ bizottvány annak tu d á s á ra ,  hogy Baranyában 
öszvesen 2 9 7  rab  v a n ’s pedig  1 4 7  elítélt; földes u rad a l
maktól a ’ p e rek  ’s rabok  átvétele végettf .  e .junius I 5 k e  h a -  
tároztatott meg: ugyszinte az árva tömegeknek egyszer
smind a ’ he lységekben árvagondnokok választására  ’s a’ 
nemzeti ő rse reg  g y a rap í tá sá ra  serkentetn i fognak; ifj. Majláth 
György indítványa folytán, egy szavazat e llenére, a ’ tö rvény
székek nyilványosan fognak tartatni. Ö römmel ’sb izoda lom - 
mal tölté el mindenki keblét az elnöklő főispán ernyedetlen 
munkássága; Siskovics József volt verőczei főispán népsze
rű fölvilágositása a ’ nemzetőrség iránt a’ népképviselők a g -  
godalm it igen eloszlatá.

Pécs városban  április folytán izgatások következtében 
a’ tulajdon szentsége gyalázatosán m egsérte te tt  ’s a ’ gyám 
nélküli tanács törvényte lenségekre  erőszakoltatok,saját k eb
lében is a ’ közelgő tisztujitás vége tt  az izgatás é lesztősére a -  
nyagot nyújtván, miglen a ’ tehetősebb p o lg á r sá g  a ’ vészes 
jövendőiül föl nem riasztva egyesülten a ’ tanácsnak g y ám o -  
litást ajánlott, de fájdalom! későn: m ert m ár is némelly tiszt
viselők által fölbujtva, a ’ nyers ’s proletar ius erő nyilványos 
népgyülésben a ’ józanabb résznek mint tür tvendégeknek ki
űzetését nyilványitá. F. e. május 28ánkezdőd ik  a ’ város i  tiszt
ujitás gr. Batthyány Kázmér közbizodalommal választott el
nöklése alatt, bizonyos p á r t a ’ co rtesked és tn ag y b an  folytat
ja ,  és a’ jólelkü lakosság közt az egyenet lenség  üszke elszó- 
ratott ,  több eddigi szennyeden uj tisztviselő b ecsü le t-szavá t 
adta, hogy nyugdijároli lemondás mellett sem fog hivatalt 
vállalni megválasztatása ese téb en ,  ha a ’ p role tar ius  ’s ezek 
által tévútra  vezetett választók szennyes cortesvezérei g y ő -  
zendnek. P écsvárosban  az öszves n épesség  1 5 , 2 3 7  lélekre 
megy; a ’tisztujitásra 1 0 9 5 szavazati k épességge l biró je len t
kezett. Fájdalom! a ’ vagyonos ’s intelligens rész intimidálva 
m eg sem jelent, és így közel 4 0 0  szavazat elesett .— Esküit— 
székre 3 8 9  alkalmas egyed; a ’ törvény ér te lm ében k ép es 
séggel biró  ped ig  a ’ nem zetőrségre  (m iután 5 0  éves korú 
föl nem vétethetvén sok családatyja nem szám it ta th a to t t )7 8 5  
egyed találtatik, ám bár a ’ nem zetőrségre  Pécsett az önkéntes 
’s atyai hatalom alatt levőkkel je lenleg  1 2 0 0  egyed van. Az 
esküttszék sajtóvétség miatt m ár  is működik.— Ha a ’ minisz
térium városunk küldöttei által is előterjesztett sé re lm ekre



kívánt orvoslást nem nyujtand, Pécs józanabb ’s vagyonosb 
része kiköltözésről tanakszik a’ szabadság jelen időszakában 
— Gazdasági fiókegyesületünk is f. e. május hó 2 8 án tartand 
közgyűlést, ezen jótékony egyesületet is igen sújtotta a’ pécsi 
vandalismus gyümölcsfa-iskolájának elromboltatása ’s 5 0 0 0  
csemetéjének kiszaggatása, ezzel pedig több ezer forintnyi 
károsítása által. Legközelebb napokban fővárosunk mozgal
mai felől bővebb tudósítással szolgáland. R. 1.

L ő c s e  városa május 2 9 é n é s  3 0 k án  tartott tisztuji— 
tástFabriczy János elnöklete alatt. Eredvénye következendő: 
p o lgárm es te r  Andaházy Imre; főbíró: Páter Károly; kapitány: 
Francsek József; mezei rendőri kapitány: Szőnyey K áro ly ; 
tanácsbeliek: Novák Lajos, Seide János, Kaiser Frigyes; fő
jegyző: Romtaky Frigyes; aljegyző: Müller Gyula; levéltár
nok: Zotty Károly; számvevő: Mayer Eduárd;főügyész: S chön-  
viszner Mihály; adószedő: Szmetana Venczel; ellenőr : Koch 
Jenő;árvák  gondviselője: Hendel D án ie l;  főorvos : Paudex 
Emanuel; sebész: Osterlamm András.

Közli F a b r i c z y Sámuel.

R o v á s .
A’ minisztériumnak pénz kell. —  Tudok helyet, hol 

szemét a’ pénz. —  A’ kártya asztalnál. —  Egy morális tö r 
vényt, csak egyet miniszter u r!  — Kártyaadót.

Akkoron, mikoron a ’ sasoknak, a ’ kétfejüeknek, és a ’ 
farkasoknak, a’ nagy torkuaknak letűnt a’ csillaguk;hozsán- 
nát énekeltünk, mondván: „hata lmas isten, szabadság istene, 
ki a’ kétfejű sasokat eltüntetéd és a ’drága  sá rg a  szint, melly 
a r sas faját jelenté, és a ’ d rága  fekete szint, melly körmei
nek színe volt, légy áldva“  ’s a’ t.—  Imigy énekeltünk akko
ron, midőn ők eltűntek.—  Ne higyétek barátim, ők nem tűn
tek el; a’ sasok nemzeti színeink mögé vannak elbújtatva, hol 
várni látszanak egy szebb jövendőt. —  A’ farkasok pedig 
báránybőrbe öltöztek, és nagy kokárdát viselnek. —  A’ ki 
nem hiszi,menjen végig az úri vagy vácziutczán.

Egy valaki azt indítványozd,hogy az önkénytesek közé 
beállott izraelitáknak méltányos lenne szolgálatoknak el
teltével polgári jogo t adni. Egy antieraancipationalis egye
diség méltányosnak akarván magát mutatni jóváhagyd  ezen 
indítványt, de csak azokra nézvést, kik a ’ csatatéren  hazafi- 
ságuKat úgy kimutatják, hogy a ’ hazáért ott maradnak. — • 
Ha az izraeliták ezen egyediségnek köszönetét akarnának 
szavazni, jelentsék magukat.

Párizsban communismust, Bécsben m ajdnem  re s p u b -  
licát akartak, hanem mind a ’ ketten rókát fogtak, csak azért, 
mert saltus in natura  non datur. Mikor az ember a’ bölcsőből 
k ikel, előbb négy kézlábu, és csak azután kétlábú állat.

Sajtó vétségekre Somogybán is alakult esküdtszék, h a 
nem sajtó felállítására m ég  senki sem alakult. Ubi non est, 
ne keress.

E ’ napokban a ’ vakandokok, mint természet búvárok, 
tudományos felolvasást tá r tá n a k , —  a ’ tárgyak követke
zők, először „humoristicai felolvasás a ’ létekről, és je l lem 
ről“  melyben napfénynél világosban kimutattatik: mi nem a ’ 
jel lem, előadatott egy fáradhatlan veterán vakandoktul, ki
ről mondják,hogy már száz buczkot csinált ,érdemeiért elnök
nek is tétetett. — A’ felolvasás után egy hangulag m eg é l je -  
neztetett, ’s megtapsoltatott.—  2 o r  Unalom beszéd egy sok

lyukat vájt elhunyt róka emlékezetére egy rendes tag által:—  
3 -o r  egy fiatal vakandok bebizonyitá, miként lehet csigábul 
egyszerre szarvas —  az az pecsovicsbul r e p u b l ic a n s .  —  A’ 
társaság ezentúl is tartand gyűléseket,majd hirdetni fogja.—  
Ülései pedig nyilványosak.—

K Ü L F Ö L D .
A’ külföldi ügyekre vonatkozólag tegnap B a g ó  betűi

vel egy nyomtatvány jelent meg, mellyben a ’ következő hí
rek bocsájtatnak köztudomásra :

„Az épen most érkezett hírek erősítik a ’ rég  táplált a g 
godalmakat,  sürgönyök, sebes futárok, császári küldönczök 
ukázokkal, ’s titkos levelekkel futják át L engyelországot,  ’s 
az erős hadsereggel megszállott határvárosokat.

Az első tábortest B i e 1 s k mellett 4 0  ezernyi fegyve
resből a’ kálisi kém sereggel egyesülve sebes indulóban tart 
Bielíczfelé, hogy ottöszpontosuljanak.

A’ második tábortest C h o t i z m  mellett öszpontositja 
magát a ’ doni ésaso w i kozák ezredekkel, és a’ lengyel po l
g á rő rségge l ,  ’s gyors indulóban Bukovinába nyomuland.

A’ harmadik tábortest Jassy és Kinie mellett magához 
vévén az ott állomásozó biztossági sergeket, a ’ keleti ha tá
rok hoszszában egész Uj Orsováig nyom uland, ’s a ’ további 
rendeleteket Szerbiában Belgrád környékén a ’ Duna jobb 
partján várandja  be.

A’ czár Rigából viszszamsnt Pétervárra .  M e t t e r n i c h  
herczeg a ’ czári lakba szállásoztatott be. A’ tanácskozvá- 
nyokban rendes részt vesz a ’ porosz követ is. Óránként men
nek sürgönyt vivő futárok Innsbruckba és Berlinbe.— A’h a r -  
madik tartalék a ’ birodalomban hihellen gyorsaságga l ké
szíttetik fel. Odessa mellett 6 0  ezer fegyver— angol gyárt— 
vány— rakatott szárazra .“

„Radeczky tábornok a ’ Nugentféle táborra l  sikeresen 
egyesülvén, m agát egészen támadó állásba tévé. A’ p iem on- 
ti sergek  legnagyobb része tönkre v e re te t t ; 12 ezer ember 
maradt közülök részint a ’ csatatéren , részint megsebesültek, 
’s fogságra ejtettek; köztök több nagy rangú  tisztek, táb o r
nokok ’stb.— Nagy mennyiségű ágyú, munitió, zászló ’s dia
dalmi jelek jutottak zsákmányul a ’ győztesek kezébe. A ’ p á 
pai se regből 4 0 0 0  főnyi hadtest annyira m egszorit ta to lt , 
hogy fegyverét lerakta, ’s m agát egy lábig a ’ K r i s z t u s  
n e v é b e n  a’ diadalmasok kegyelmére vagy nem kegyel
m ére  megadta. Nevezetes pénzkészlet,hadi pénztár ’stb. esett 
az osztrákok kezébei

Károly Albert igen megsebesit tetett .“

E n n y ia ’ hir; mellynek fele is sok valóságra. A’ reactió 
nagyban működik, ’s mivel tettleg nem mer még most küzd- 
té r re  lépni, tehát hasonló nyomtatványokkal igyekszik hatni 
a ’ könnyen hívők rém itésére .  Mi e ’ hírnek hitelt nem adunk, 
de azért mindenesetre  szükségesnek tartjuk, hogy a ’ minisz- 
terium az önkénytes s e r e g , ’s pénztárunk rendezésében meg 
nem állapodva folytassa, sőt ha lehet, kettőztesse a’ legköze
lebbi napokban kifejtett erélyét,  melly minden hazafira rég  
óhajtott vigasztaló malasztkint hatolt.— H o g y a ’moszka az a l-  
dunai tartományokban számunkra nem a ’ legbará tságosabb  
szomszéd szerepét játsza, az tagadhatlan, ’s épen ezért az u -  
tólsó főig készen kell állnunk.

AUSZTRIA. A’ Híradó legközelebbi számában a ’ cseh 
ideiglenes kormány megalakulása hirdettetik, t a g j a i : g ró f  
T h u n Leo elnök, P a l a c z k y ,  gr .  N o s t i t z ,  B o r r o s c h  
R i e g e r ,  S t r o b e  uh ;  ezen kormány megerősítésének ki
eszközlésére küldöttség is megbizatott már. —  Tovább: a’ 
Híradó szerkesztőségében azt beszélik: hogy nádor ő fensége 
tegnapelőtt,  vagy is junius 1 -én  Innsbruckból Bécsbe é r 
kezvén, legelőbb is a’ bánnal találkozott, ’s őt kérdőre von
ta; de ez ő f e l s é g é r e  hárítván a ’ felelősséget azokért, 
a miket tetl; rögtön magához vette, ’s viszszautazott vele 
Innsbruckba, hogy a ’ dolgot végkép eligazítsák m aga —  
királyunk ő felsége előtt.

P r á g a  május 2 4 én .  A’prága i betűszedők kivánatai a’ 
nyomdatulajdonosok fukarsága által nem teljesittetvén, vagy 
az 1000 n betű után kért 7 kr. helyett csak 6 ajánlta t-  
ván nékik, munkájokkal felhagytak, ’s 23kán  több lap nem 
jelent m e g ,  a ’ megjelentek pedig kőnyomás után olvas
hatók. —

Az ausztriai Lloyd említi, mikép a ’ franczia consul a* 
szardíniái admirálnak átküldé tiltakozását Trieszt város el
len netán szándékolt ellenségeskedései ellen. Május 2 7 k é n  
a’ hajóhad ismét megjelent a ’ kikötő előtt, de ez úttal a ’ n á 
polyi hajók hijányzának, mellyek a’ közbejött szomorú e se 
mények miatt viszszaparancsoltattak. Admirál bizonyossá 
tette a’ h a tó ság o t , ’s a ’ hatalmassági consulokat,miként nincs 
szándoka sem a ’ várost,  sem a ’ közlekedést legkevésbbé is 
nyugtalanitni.

NÉMETORSZÁG. Egy Berlinbe érkezett levél sze
rint május 2 6 án  a ’ dánok és Schleswig -  holsteiniak közt 
a ’ böke föltételei már megalapitvák, csupán a’ dán kor
mány késik még azoknak aláírásával.  Ezen béke alapföltéte
leit angol közbejárás utján Bligh ur szerkesztő, szó szerint 
ezek : , ,A’ német hadsereg  Holsteinba vonul, Schleswig e -  
gészen katonaság nélkül marad, ’s dán részről sem szál— 
littathalik meg. A’ tar tom ány elosztása a ’ nemzetiségie
lemek szerint rendezendő, úgy —  hogy a ’ más rész a ’ német 
szövetséghez csatlakozhassák. A’ szövetségi hadvezérek á l
tal felrótt harczi adó megszüntetik, ’s il letőleg viszszaűzet- 
tetik, ellenben Dánia kötelezi magát mind azon károk  hely
repótlására ,  mellyek a ’ kereskedésen ejtettek.“

Berlinben a ’ macskazenék folyvást tartanak, máj. 2 6 á n  
a ’ po lgári ő rse reg  közbelépését is szükségessé tevék; mi 
alatt többen mind a ’ két részről megsebesittettek.

Mainzban a’ nép és porosz katonaság között m á j .2 5 é n  
ismét öszszeülközés történt fegyveres kézze l ; a ’ részvevők 

! kolomposait mind a’két félről az ausztriai ő rség  bebörtönzé. 
A ’ vasutak és gőzhajók állomáshelyeik pontosan kutattalnak 
ki, ’s a ’ fegyverek e lk o b o z ta lak ,  2 6 á n  reg g e l  az ütközetben 
elesett katonák temeltetének el.

GÖRÖGORSZÁG. A’ forradalom itt is a ’ kormány ellen 
kitört, ’s formaszerinti lázadássá fajult; azonban a ’ felkeltek 
nem organisálhatván erejűket kellőleg, megverettek: P e r r o -  
tis Messinában m eg v e re te t t , ’s maradék embereivel Lakom
ába menekült; Pappacostas s e reg e  másodszor is szétűzetelt; 
Tarkaziki Sismani, és Markantoni m egadák magukat.— A’ 
tö rök  se reg  vezére óvakodik azon ráfogás e llen , mintha ő 
a ’ felkelteket segítette v o ln a ! Dehogy seg í te t te ,  dehogy se 
gítette ! ■— -

67ik szám. é r t e s í t ő . 1848.
A’ g te l ik  in- dulásai Pestről.

1848dik évi j u n i u s  hónapban.
A) A' D u n á n:

P e s t r ő l  B é c s i g  naponkint regge l i  6  ó ra k o r ,  Győrreli közlekedéssel.
,, O r s o v á r a  minden vasárnap regge l i  5  ó rak o r ,  Galacz és Konstantiná- 

polylyali kapcsolatban az oláh részen, junius 4 - és 1 8dikán p e 
dig Odessával. E ’ közlekedés a ’ Bécsből egyenesen O rsovára  me
nő gőzössel történik.

»  O r s o v á r a  minden csütörtökön reggel i  5 órakor (minden második csütörtökön 
Galacz- és Konstaníinápolylyali kapcsolatban a ’ török részen).

’A’ gőzösök' Orsováról minden vasárnap reggel i  4 órakor,  és minden csütör
tökön délután ide megérkeznek.

T i  t t e l  b e  minden kedden és pénteken regge l i  5 ó ra k o r ,  l e -  és fölfelé 
Eszéken át. A’ kedden elinduló gőzös Zimony- és Szegeddel köz
lekedésben áll.

E ’ gőzösök Tittelből minden vasárnap és szerdán délután ide megérkeznek.

Vontatóhajók indulásai.
P e s t r ő l  B é c s b e  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 

szombaton megérkeznek.
„  O r s o v á r a  minden kedden.

B) A’ T i s z á n :
S z o l n o k r ó l  S z e g e d r e ,  T i t t e l b e  és Z i m o n  y b a  Pesttel k ap cso la tb an : min

den kedden.
„  S z e g e d r e  minden szerdán és szombaton.

S z o l n o k r ó l  T o k a j b a  minden csütörtökön.
S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden hétfőn, csütörtökön és szombaton.
S z e g e d r ő l  Z i  m o n y b a  minden szerdán.
Z i m o n y b u l  T i t t e l b e ,  S z e g e d r e  és S z o l n o k r a  minden csütörtökön. 
T o k a j b ó l  S z o l n o k b a  minden vasárnap.

Indulási idő Szolnok, Tokaj és Szegedről: reggeli 4 óra.
Minden kedden indul egy vontatógőzös S z e g e d r ő l  Zi  m o n y b a ,  és minden 

pénteken Z i m o n y b u l  S z e g e d r e .
P e s t e n ,  junius Í jén  1 8 4 8 .

Az első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási társaság főügyvivősége. l — 4

Gözhajózási jelentés.
Alulirt főügyvivőség tisztelettel je lenti ,  

hogy a’ Szolnok és Tokaj közt já ró  gőzhajók 
következő á l lom ásoka t:

Tiszab ő 
Rof
Tisza-Abád 
Tisza-Füred 
Csege 
Tisza-Keszi 
Kenéz 
Eszlár

mind föl mind lementi utjokban érintik.
Pest,junius Í jén  1 8 4 8 .

Ä  cs. kir. szabaditéku első dunagőzha
józási társaság főügyvivőség e. 1 — 3

Uj népkönyv!
„a’jé h ázigazda“

Népszámára életszabályul, és a’ békés 
utón kivívott jogegyenlőség, tes tvériség ,sa j
tó és alkotványos szabadság emlékéül ir ta ’s 
kiadta

Májer István,
esztergami tanár ,  1 8 4 8 .  Ára egy színes bo
rítékba fűzött példánynak c s a k  4kr. pp. 8r. 
IV. 4 0 .  I.

Kapható P e s t e n ,  É r n i e h Gusztávnál, 
Esztergámban a ’ szerzőnél.  1 — 3

A’ kiadótulajd.aprill8kai betegeskedése óta szerkeszti K i r á l y i  Pál .  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel uri-uteza, 4 5 3 .  szám.



Megjelenik minden héten n é g y s z e r :  t. i. a’ J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden ízben egyegy ivén. Előfizethetni helyben a’ szer
kesztő 's kiadó tulajdonosnál úri utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi baz első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományokba kiván- 

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. főpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle hirdetvény fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

A’ követk. julius-decemberi folyamon a’ Jelenkor hetenként rendesen n é g y s z e r ,  ’s a’majdan mutatkozó fejlemény 
szerint hatszor fog megjelenni. A’ szállítási postabér valamennyire csökkent ugyan újabb határozatnál fogva, ámde a1 lapki- 
állítási költség ahoz mérsékelve sokkal tetemesb arányban növekedett; mindazáltal olcsóság miatt számosb részvétre szá
mítva mi a’ lehető legjulányosb 
pesten boritéktalanul házhoz kiiidv 
déssel,—minthogy csak kétszer jári 
hetenkint négyszeri küldéssel: O frt. 4 0  kr. pengő. Előfizetést elfogad az egyesült egész haza minden postahivatala; P es
ten pedig az uri-utcza 453. sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletén—hol, mint eddig, egyszersmind a’szerkesztő hiva
tal l é tez ik ,— » ’ k ia d ó  tu la jd o n o s .

FOGLALAT. Magyarország és Erdély. (A’ kir. kéziratok. Mi
niszteri rcndclctck. Vi d é k i  m o z g a l m a k .  Esztergám, Debreczen, 
Pécs városok, Tolnamegyéből, kövelválasztások.)

Kül f ö l d .  (Anglia, Franczia, és Olaszország. Aldunai tartomá
nyok; Ausztria.)

É r t e s í t ő .

MAÍiYARORSZÁG és ERDÉLY.
P e s t ,  junius 6án.

Furcsán vagyunk mi máig alkolványos fogalmainkkal. 
Alig lia van széles e’hazában vérm esb alkatú em ber,  ki baj
ba  nem kapna alkotványosságunk megtagadójával. A’kevésb -  
bé  gondolkozók plane oily édeseket álmodnak alkolványos 
függetlenségünkről,  bogy szinte kipirosodik areznk az öröm 
mámorától.

Czifra nép vagyunk, szavakkal is beelégedők, csak a -  
zon szavak hízelgők, Ínyünk szerintiek legyenek. Ha pedig  
kedves szavaink törvénybe is foglallatvák, akkor senki ne be
széljen velünk gyalog, mert mi hozzá lóhátról vetünk egyegy 
sajnálkozó, vagy h an em  vasból gyúrt ő kigyelme, —  sújtó— 
lag  megvető tekintetet: sőt, ha kuruez kedélyünkben talál a ’ 
p il lana t ,  amúgy istenesen egyet káromkodunk is. Ó lássa 
aztán e ’ rettenetes harag  kovetkezvényeit.

És mi— e’ sorok Írója — ama re ttenetes  h a rag  daczá
ra  is kénytelenek vagyunk k im ondani,  hogy alkotványossá
gunk alig több egy édes álomnál,mellyet a ’z o rd  való kézzel 
foghatólag robban t szét. A’ keserű ébredés kínait gyakran 
kell é reznünk ,  midőn aztán pirulva tapasztalhatjuk nemzeti 
gyöngeségünket.  —

Többször olvastátok már nemde, ő fölségének sajátke
z ű i g  irt parancsait ,  a ’ Jellasicshoz, Hrabovszkyhoz ’stb. in
tézetteket. '—

Ti mindannyiszor benső megelégüléssel fo g a d tá to k , 
kivált midőn m eg é r té tek ,  hogy a ’ minisztérium eszközlé ki 
azokat.—

Pedig ép e’ kéziratok tanúsítják ám, hogy alkotványos- 
ságunk illusio , függetlenségünk merő agyrém .

Állításunkon ne botránykozzatok m eg ; nem re s p u b -  
licai eszmék bálványzása tett bennünket vakmerőkké (m e r t  
mi je len leg  hűségesen meghajtunk a ’ királyság előtt, de 
csak alkolványos királyság előtt, minőnek lenni igényeltetik 
a’ m agyar  k irályság) nem respublica i hévből t e h á t , hanem 
alkotványos buzgóságból vitatjuk, miképen a ’ dolog nincs 
rendén. —

Vallása ugyan nemzetünknek a ’ k i r á ly s á g i é  koránsem 
olly vallása, melly vakhiten alapul, melly gondolkozni nem 
enged, melly kezeinket cselekvéseinkben megkötheti.

Csupán a ’ tö rvény —  mint a ’ király és nemzet eg y e 
sült akaratja— az,mellynek föltétlenül hódolni kötelességünk.

És a ’ törvény szerint csak olly rendelet érvényes, melly 
egy felelős miniszter által aláíratott .

Ezt követeli azalkotványosság theoriája.
Különben vagy n i n c s  f e l e l ő s s é g ,  vagy a’ király 

személye nem sérthetetlen.
Pedig a’ király személye szent és s é r th e te t le n , m ert 

nem vétkezhetik, és nem vétkezhetik, m er t  rosszat nem tehet. 
Miért nem tehet ? m ert rendele té iért kormánya felelős. A’ 
kormány felelőssége pedig személyre viszonylik,és ezért kell 
valamelly miniszternek aláírni a’ rendeletet.

És mivel a ’ király személyéről azt szabad mondanunk, 
hogy sérthetetlen, önként következik, hogy hát ha rende le 
téi ellenjegyzés nélkül je lennek meg, ha illyenkor privát v é 
leménynél többnek tekintetve— törvényes foganatot is nyer
n e k ,—  n i n c s e n  f e l e l ő s s é g .  E ’ nélkül pedig  az a lkot-  
ványosság merő agyrém.

Minisztériumunk, midőn illy legfensőbb kéziratokat esz
közöl,  vagy azon érzetben tesz i ,  hogy kormányunk alkot— 
ványtalan, e rő t l e n , —  vagy hogy a ’ felelősség alól m ene
külni akar. Ez utóbbit nem hiszszük: tehát állnia kell az el

sőbbnek. — •

Azt pedig  hogy alkotványtalanok legyünk, épen m os t,  
tűrni nem lehet, sőt hinnünk nem is szabad: következik, hogy 
a’ minisztérium nem alkotványos lépésre  kényszerült azon jó 
szándékból, hogy alkotványos kerékvágásba  hozza a ’ dol
gokat. —

Azonban ezt nagyon helytelenül cselekvé, m ert ha pé l
dául eszébe jutna Jellasics ő bánságának  a ’ tö rvényes  a’ föl— 
ség  kéziratát egész tisztelettel félre tenné, mi volna teendő 
ellene ?

Különös dilemmába keverhetné a’ minisztériumot.
Egyébiránt,  hiszszük, hogy Jellasics ezt nem teszi, sőt 

ha szakadni nem akar, tán hódolandis  a ’ legfensőbb akara t
nak : de nekünk alkotványos theoriáink mellett ez szomorú 
vigasztalás lesz, hogy a ’ vétkezőt kö te lességére  tereln i ö n -  
kormányzási jogunknál fogva nem bírtuk,hanem a ’királyhoz 
mint a ’ nemzettől külön vált hatalomhoz,kelle  folyamodnunk.

Uraim, az ped ig  iszonyú tévedés, ha külön választjátok 
a ’ hatalmakat.

A’ királynak kell a’ nemzet ere jé re ,  mellytől veszi hatal
m á t —  támaszkodni, és nem viszont.

Ennyit megjegyeznünk hazaüui kötelesség volt.

B e l ü g y m i n i s z t e r i  é r t e s í t é s e k .
I. Rendelet. Azon legfontosb eseményeknél fogva ,  

mellyek Enrópaszerte  mind kedves hazánk körül, mind annak 
kebelében naponként változó és napról n ap ra  aggasztóbb  a -  
lakban mutatkoznak, úgy a’ korona  és az ország  ’s k ap cso l t-  
részek ép ség b en  m arad ásán ak ,  mint a ’ legközelebb múlt 
törvényhozás által megalapíto tt  szabadság biztosításának é r 
dekében, elkerülhetlenül szükségesnek Ítéltem, ő fölsége n e 
vében, az országgyűlést m ár e ’ folyó esztendő sz. Jakabhava 
második nap jára  eső pünköstutáni második v asá rn ap ra ,P es t 
v á rosába  sietve öszszehíni.

Az országos tanácskozás tárgyai főkép azon eszközök 
kiállítása és megszerzése leendvén, mellyek által a ’ vésztől 
környezett királyi koronának ’s hazának díszes ,  szilárd és 
független fennállhatása biztosiltathatik: Önöknek ezzel m e g 
hagyom, hogy a ’ folebb kitett helyre és időre, az 18 4 8 ik  Vik 
törvényezikkelyben meghatározott szám b an’s módon válasz
tandó,és  az országgyűlés tanácskozásaiban résztveendő kép
viselőiket pontosan  elküldeni, a ’ köztörvényekben m e g r e n 
delt büntetés terhe  alatt, kötelességüknek ismerjék.

Budapesten , május 2 Okán 1 8 4 8 .
I s t v á n ,  nádor kir. helytartó.

S z e m  e r e  B e r ta lan ,  belügyminiszter.
II. A’ belügyminiszter Szepes, Gömör ésL ip tó m eg y ék -  

be kir. biztosul Szentiványi Károly göm öri főispánt küldte ki, 
egyrészről őrködni azon fo rrongó  mozgalmak fölött, mellyek 
a ’ gallicziai széleken folyvást különféle és változó alakban 
mutatkoznak, másrészről a ’ bujdokolva izgató pánszláv tö 
rekvést meggátoln i,  megsemmisíteni, ’s az alkotványellenes 
izgatok befogatása  által is tiszteletet szerezni a ’ törvények
n e k , ’s békét és csendet a ’ hazának.

Hlyen értelmű rendeleteket intézett a ’ felsőmegyei fő
ispánokhoz is, kijelölésével azon személyeknek, kik a ’ s tá 
tusegység  ellen irányzott bujtogatásokról vádoltattak.

Egyszersmind olly tó t hírlap megjelenése irán t is tőn 
buzdítást és intézkedést, melly a ’ népet valódi érdekeiről fel
világosítván, megvédi az izgatok veszélyes befolyásától.

III. Csernovics Pé te r  főispán és királyi biztos a ’minisz- 
terekkel értekezvén, terjedtebb hatalmat és több e rő t nyert 
a ’ hajtogatásokat meggátolni, a’ bűnöst megfenyíteni. — A ’ 
rendelkezésétől függő katonaság száma tetemesen m eg sza -  
porittatolt. A’ bánáti h a tá rő rség b en  a’ törvényeket szem é
lyesen hirdeti k i , és utasítása szerint mindazon reformokat 
eszközlésbe veszi, b á ró  J o v i c s vezérőrnagy segedelmével,  
mellyek törvényhozáson kívül megadhatók. Egyszersmind a ’ 
teendők sokasága  miatt Vukovics Szabbás temesi első alis
pán szinte biztosul neveztetett ki.

IV. Csányi László királyi biztos megbizatott rendkívüli 
teljes hatalommal, hogy a ’D rávainneneső  mellékén, V ara sd -  
tól Eszékig, rendelkezzék mind azon n em ze tő rség rő l , melly 
az illető megyék ön  k é n  t e s  nemzetőreiből mozdilhatóvá, 
megszabott díjjal, alakittatik,— mind azon ő r táb o rró l ,  melly 
Eszék mellett fog öszszevonalni. Ótalma alá vesz személyt és 
vagyont. Kiket a ’ kapcsolt országból a ’ rettentés és lázon
gás kiüldözött, a ’ királynak és hazának minden illyen hívei 
védelmet elsőben is nála keressenek. Olly e rő re  fog támasz
kodhatni, mellyel képes leend minden lázongást vagy épen 
megtám adást elt iporni. Napról n a p ra  öregbedő  eszközeivel 
biztosítani fogja a ’ törvénynek uralmát, ’s táborában  mene
déket ta láland a ’ királynak és hazának és az alkolványnak 
minden hive. Utasítva van különösen Eszék városá t is venni 
gondjai a l á ,  az illető főhadi korm ányzósággal egyetemben, 
melly városnak po lgára i  legújabban rag y o g ó  jelét adták a ’ 
korona és alkotványszerüséghezi ragaszkodásnak, —  midőn 
közgyűlésükben a ’ magyar szövetséget fentartani ’s a ’ jun. 
5ki tartományi gyűlésre, mint törvényellenesre, követe tnem  
küldeni diadalmasan elhatározták.

Y. Kellő lépések tö r tén tek ,  hogy a ’ m agyar  érdekek 
ne csak a ’ frankfurti gyűlésen, hanem egyéb külső helyeken 
se maradjanak képviseletlenül, és hogy azoknak igaz m eg is 
m ertetésével alapja vettessék m eg azon európai állásnak, —  
mellynek elfoglalására a’ m agyar  nemzet minden tekintetben 
hivatva van. Bővebb közlések m ég  most nem történhetnek.

VI. A’ miniszteri tanácsban elhatároztatott,  a ’ magokat 
olly példás hűségge l és hazaüsággal viselt eszéki po lgárok  
őszinte és bizodalomteljes kérelmének folytában is, miszerint 
a ’ kapcsolt országok törvényhatóságaival a ’ levelezés a k é -  
pen folytaltassékjbogy a’kormány m agyar  eredetiben és b o r -  
vát vagy szlavón hiteles fordításban, a’ kapcsolt országokbeli 
törvényhatóságok p ed ig  horvát vagy szlavón eredetiben és 
m agyar fordításban fogják küldözni leveleiket addig is, m ig 
a ’ törvényhozás körülményesbben rendelkezhetnék. E ’ v é g 
ből a ’ belügyminiszter hiteles fordítókból egy külön osztályt 
állitand lel, melly az ő igazga tása , de valamennyi miniszter 
szo lgála tára  álland.

Budapest, junius 2 á n  1 8 4 8 .
VII. A’ v á r o s o k h o z  a ’ b e l ü g y m i n i s z t e r  e lk ö 

v e t k e z ő  k ö r r e n d e l e t é i  n t é z t e :
A’ törvényhozás közigazgatási viszonyainkat lényege

sen megváltoztatta. A’ szabadság  és fejlődés világszerte  di
vatozó biztosítékai a ’ m agyar  korona alott élő népek szám ára  
is megszereztettek. A’ milly rög tö n  és váratlanul lepte m eg  a ’ 
nemzetet e ’ változás, olly mélyen és ter jedelm esen hatott az 
alakítási mozgalom a ’ tá r sa ság  minden ré teg e ib e .  T anácsos  
vala, a ’ szabadság, az egyenlőség , a ’ tes tvériség  magasztos 
érzetét eleve a ’családi körben , a ’ községekben ,a’ m egyékben 
ébreszteni és á p o ln i ; tanácsos vala, a ’ szokatlan érzelem első 
nehézkesebb mozdulatait figyelemmel kisérni ott, hol a ’ v é g 
rehajtó  hatalom a ’ tévedéseket könnyebben igazithatá, a ’ túl— 
csapo n g áso k a t  könnyebben fékezheté,és hol m indkettő ,habár 
m agán  vagy helybeli viszonyokon sére lm et ejthetett is, a’ 
nemzetélet i rányára  tartós kártékony befolyást nem gyako
rolhatott.  —

A’ megyék, városok és kerületek átalakulása, kevés ki
vétellel és érezhető rázkodtatás nélkül, eszközölve van. A’ 
nemzet tanúságát adta, hogy a ’ szab ad ság ra  érdemes, hogy 
azt gyakorolni képes is. Edzettebb erővel jelenik m eg az első 
kísérlet után, az e légedettség , az öntudat büszke örömével.

A zértm egérkezet tnek  hiszemidejét ,  hogy a ’ legfőbb ,a’ 
legszentebb jo g  érvényesítésére  szólittassék fel, t. i. o rszá
gos képviselőinek megválasztására.

Ha nem borulna is fölöttünk a ’ politikai lá thatár ,  szük
séges  volna mégis az országgyűlés minélelőbbí egybehivása; 
m er t  a ’ nemzet ön-lé tsze r itésé t  vollaképen csak az o r s z á g 
gyűlésben éri el, melly jo g a i  fölött őrködni, és a ’ veszély r o 
hamainak diadalmasan ellentállani legalkalmasabb.
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Ennélfogva, miután az országgyűlés kezdetének határ
napja folyó évi julius 2 á ra  van kitűzve, mennyiben a’ kö
vetválasztási előzvények kebelükben eszközlésbe még nem

vétettek 5 —
re n d e le m :

1) A’ választás napja je len  rendeletnek vétele után, az 
1 8 4 8 : XXIII. t. ez. szerint szerkezettközgyülés által azonnal 
megállapittatik és közhirül adatik.

2 )  A1 város ,  ha egynél több követnek választására j o -  
gosittatik, a’ népszám  arányos felosztása szerint, az 1 8 4 8 :  \ .
t. ez. 6. §. értelmében annyi kerületre osztatikfel, m in ta  hány 

követ választandó.
3 )  Mindegyik kerület, önálló választó testület gyanánt, 

követét maga választja; azért egy választó több kerületben 

nem szavazhat.
4 )  A’ közgyűlés választja m eg  a’ középponti választ- 

ványt, ennek elnökét és jegyzőjét szavazattöbbség utján, olly 
számban, hogy ez a ’ választók öszszeirását minélőbb bevé 

gezhesse.—
5 )  A’ középponti választvány alakítva lévén, a ’ ha tó

ságnak, mint ollyannak, intézkedési jo g a  megszűnt; egyedül a ’ 
8 . § .  értelmében szerkezendő jegyzőkönyvet fogván nekem 
haladéktalanul megküldeni.

6 )  A’középponti választvány külön 3  tagból állandó 
annyi választványt küldend ki kebe lébő l, mint a ’ mennyit a 
helybeli körülményekhez képest szükségesnek itélend.

7 )  Hogy jogától senki el ne ültessék, a ’ l 3 ik  § .  é r te l
mében előrebocsátandó szabatos figyelmeztetések után, az 
alválasztvány előzetesen hirdetendő helyen legfölebb 14  na
pig öszszeül,és a ’ megjelenők bejegyzését,  a ’ tö rvény érte l
mében eszközli.

8 )  Ezen alválasztványok a1 15. §ban is említett pol
g ári  lajstromok, úgy czéhbeli bizonylatok, birtoklevelek és 
egyéb hiteles okiratok nyomán, a ’ kétségtelen választókat az 
l . a l á  mellékelt minta szerint készítendő jegyzőkönyvbe b e -  
irandják. —

9 )  Ha a ’ jelentkező választónak képessége  iránt kétség 
van, ez miben áll, az észrevételek sorozatában följegyzendő.

1 0 )  A’ határidő eltelte után, az alválasztványok ösz- 
szeirási jegyzőkönyveiketa’ középponti választványnak azon
nal átadják.

1 1 )  A’ középponti választvány pedig , az o rszággyű
lési határidő közelsége m ia t t ,  tiszti feladásában a ’ 2 ld i k  
§. rendelete szerint lélekisméretesen, de egyszermind lehető 
gyorsan fog eljárni, teljes nyilványosság mellett,

1 2 )  Bevégeztetvén a ’ kp. választvány munkálata, a ’ 
jegyzőkönyvek egy példánya nekem azonnal beküldendő.

1 3 )  A’ választók száma il lyképen megállítva lévén, a1 
kp. választvány a ’ követválasztás napját meghatározza, és a ’ 
2 5  §. rendeletéhöz képest közhírré teszi, egyszersmind ha 
több követ választandó, minden kerületiválasztványhoz e lnö
köt és jegyzőt, előre nem látott esetekre ped ig  helyetteseket 
is nevez.

1 4 )  Megérkezvén a’ választás napja, az elnök a ’ kitű
zött órában és helyen a ’ választási gyűlést megnyitja, és azon 
választókat, kik valakit követül ajánlani szándékoznak, és eb 
beli szándokukat neki előzetesen bejelentették, ajánlatuk ün
nepélyes m egtételére  so r ra  felszólítja; a ’ választvány és 
csendtisztek segedelmével iparkodni fog, valamint az aján
lók, úgy az ajánlottak előadása a la t t a ’ csendet háboritlanul 
fentartani.

1 5 )  Az ajánlások megtörténvén, a ’ választás a ’ 3  §. 
rendeletének m egtartása mellett, a ’ szerint eszközöltetik, va
lamint ezt a’ 2 8 — 4 5  §ok világosan elrendelik.

1 6 )  A’ választás befejeztelvén, a ’ folyamáról vezetett 
és egy példányban a ’ megválasztottnak kézbesítendő jeg y 
zőkönyvnek másik példánya nekem haladék nélkül bem u
tatandó.

Bízom, hogy a’ városok tanúságot fognak adni, mi
képen a ’ miveltség, mellynek kitünően sajátuknak kellene 
lenni, rendben és az eljárás méltóságában nyilatkozik. Bí
zom, miképenminden választó,őre lesz egyszersmind a ’csend- 
nek, őre azon alkotványos jognak, mellyet most először gya
korol nem várt mértékben, őre a ’ szabadságnak és egyenlő
ségnek, mellyet csak akkor élvezünk biztosan, ha a ’ jogo t 
másban is tiszteljük, és a ’ mindnyájunkat védő törvények s é r 
tetlen fentarlásában, a ’ tes tvériség érzetében közremunká
lunk. —

Kelt Budapesten 1 8 4 8 .  május 2 2 én .
S z e m  e r e  B e r t a l a n  

belügyminiszter.
VIII. A’belügyminiszter felhiván értekezésre a ’g y o rs -  

irókat, a’ Budapesten levőkkel aként végzett,  hogy az álló— 
dalom részéről rendszerezett dijt húzván évenként, ezenfölül 
az országgyűlés folyama alatt, napi és irnoki dijt huzanda- 
nak, ’s e ’ szerint jutalmok a ’ munkához képest növekedik.

XI. A’jászkun kerület közönségének ’s Hevesmegye 
első alispánjának jelentése szerint,  a ’ múlt őszszel m egte le
pedettsáskáknak minden szorgalom, ügyelem ’s költség el

lenére  elmaradt tojásaiból, f. hó l 9 k e  körül nagyszámú sás
kafiuk kellek ki, ’s a ’ vetésekben m ár is  szembetűnő pusztí
tást okoznak.

Miután könnyen megeshetik, hogy a ’ sáskatojások, a -  
zon megyékben, mellyekben múlt ó'szszel a ’ sáskasereg  lete
lepedett ’s pusztításokat tőn, gyökeresen ki nem irtathattak; 
’s hihető, hogy a ’ kikelt fiókok szárnyra kapván, az ország 
többi részeit is ellepik, a’ mint eg y ré sz rő l  a ’ fölül nevezett 
hatóságok a ’ már kikelt fiókok kiirtására mindent el fognak 
Követni, úgy önök ragaszkodva a ’ m.k. helytartótanács m. é. 
3 8 , 3 3 8  sz. alatt kibocsátott utasításában kijelölt módokhoz 
előzőleg oda munkáljanak, hogy, h a e ’ megyében sáskák m u
tatkoznának, azok eltávolításában vagy kipusztitásában min
den eszköz fölhasználtassék, ’s a ’ mennyiben netalán to jás
maradványok mutatkoznának, -azok, vagy a ’ m ár kikelt fió
kok ki pusztítása iránt a ’ fenirt utasítás és saját tapasztalásuk 
szerint czélravezető eszközökhez és módokhoz sietve nyúlja
nak, és engemet időről időre mind a ’ veszély terjedéséről, 
mind annak szünéséről értesítsenek. Kelt Budapesten május 
2 6 án 1 8 4 8 .  S z e m e r e  B e r t a l a n ,  belügyminiszter.

Ä  földmivelési minisztériumból.
A’ hírlapok azon mellékleteire nézve, mellyek a ’ hírla

pok kiegészítő részé tnem  képezik, rendeltetik : l ö r .  A’ h ír
lapi mellékletek a ’ hírlapokkal ezután is, csak az eddig i m eg 
határozott díjfizetés mellett küldethetnek szét. 2o r .  A’ ki illy 
mellékleteketvalamelly hír lappal szétküldeni kíván, köteles 
az illető postahivatalnál, a ’ szétküldetni kívánt melléklete
kért eső dijt előre lefizetni, egyszersmind pedig  az illető la
pok szerkesztőségénekvagy kiadójának írásbeli megegyezé
sét előmutatni arról, hogy a ’ melléklet hirlapjávali szétküldé
sét nem ellenzi. 3o r .  A’ szerkesztőségnek vagy kiadónak e -  
zen nyilatkozata, a’ postahivatalnál, melly által a ’ melléklet 
szétküldése eszközöltetik, megtartandó. 4 e r .  A’ hivatalos 
tárgyú külön mellékletek szétküldése a ’ szerkeszkesztőségek 
előleges értesitésenélkülis  eszközöltethetik.

K righam er János pesti 3 0 i  ellenőr nyugalm azta tok  
Ä  vallás-és közoktatási minisztertől.

I. A’ k a r l o v i c z i  é r s e k  ’s m e t r  o p o l i t á n a k .
Midőn nagyméltóságod engem az Újvidéken tartandó 

értekezletről ludósita, nem máskép tünteté elő az t,  mint a ’ 
vélemények központosításának, a ’ bekövetkező egyházi gyü
lekezet előkészítésének békés eszközét.

E ’ helyeit azonban, miként közönségesen tudva van, ’s 
m aga  nagyméltóságod f. e. 4 0 5 ik ? z .  alatt kelt levelében e -  
lőadja, amaz értekezlet, a ’ magyarföldi g. n. egyesültek nagy 
részének részvéte nélkül,idegenekből is szerkeződve, Karlovi- 
ezon akép és olly dolgokba vegyült, a ’ m ik ép ’s a ’ mellye- 
ket sem törvényeink, sem az 1 7 7 9 .  évi julius 1 6 án  kiadott 
szabályok, sőt magának a ’ keleti egyháznak elvei s e m e n g e d -  
nekm eg, a ’ minthogy az ellen magának  ezen egyháznak m a
gyarföldi hívei nem szűnnek meg folyton nyilatkozni.

Minélfogva mind a ’ pa tr iarcha-válasz tás ,  mind a ’ mód, 
mellyel az téte tett ,  törvénytelennek ezennel kimondatván, 
nagyméltóságodnak rendelem, a ’ mint következik :

1 ) Hahogy az egyházi gyülekezetnek Tem esvárra  jú 
niusnak ószerinti 15 kére tö r tén t á t té te lé t ,  a ’ n á 
dork irá ly i  helytartó ő fönsége által, az én előterjesztésemre
f. év május 15rő l kiadott rendelet érte lmében m ég  ki nem 
hirdette, azt haladéktalanul 2 4  óra alatt, a ’ legszorosabb  fe
lelet terhe alatt, saját költségin küldendő sürgönyök által h ir
desse ki. És e ’ szerint

2 )  N agyméltóságod azon k ivánatának , hogy az egy
házgyülekezet m ég  junius 1 5ről is halasztassék el, és Tem es
várról Karloviczra viszszatétessék, hely nem adatik annyival 
inkább, mivel a ’ karloviczi törvénytelenségek m ég  szapor í
tották azon okokat, mellyek az egyházi gyülekezet áttételét 
kívánták.

3 )  Ó felsége, a ’ m a g y a r -é s  kapcsolt országok királya, 
m á r a z  1 7 7 9 . julius 1 6 k á n a ’ keleti egyházhoz tartozó m a
gyarföldiek biztosítására kiadott nyilalkozványában is kiszab
ta azon formákat, mellyek szerint ezen egyház kivánatai e lő
terjesztessenek; midőn ped ig  a ’ legújabb törvényeket szen
tesítette, sanctiókép kimondotta —  a ’ mit nagym éltóságod  
ludtuladand híveinek,—  hogy ő felségének rendeletéit  min
denkoron és minden kivánataik iránt a ’ minisztérium utján 
veendik.

4 )  Miután az országgyűlés f. évi julius 2 á ra  ki van h ir 
detve, egygyel több az ok, miszerint az egyházi gyülekezetét 
—  a ’ már kijelölt helyen ős id ő b en — megtartani kell; a ’ mint
hogy az valósággalis  m eg  fog tartatni azok által, kiknek ottan 
törvényesen helyük v a n , ’s kell, hogy je len legyenek. Minden 
más törekvés, mellyek e ’ congressus kebelén kivül keresnek 
léteit, törvényteleneknek ’s a ’ rendbontás fokozatához képest 
megbüntetendőkneknyilványitlatnak,és ollyanoknak ki is h i r -  
dettessenek.

A’ kormány minden, a ’koronáhozó tartóz népfajnak ’s 
igy a ’ szerbajkuaknak is jo g a i t  őrizni fogja, de nem fogja tű r 
ni, hogy a ’ m agyar  földön egyik népfaj a ’ másik fölött, sőt 
ugyanazon fajnak egy része a ’ másik rész fölött, m in tK a r lo -

viezon történt, ugyanazon egyházban előnyökkel éljen; a k o r 
mány igyen elnyomatollnak párt já ra  kel, és minden en g ed e t
lenség ellen tudand a’ m aga  rendelvényeinek foganatot sze
rezni. Budapest, junius 3 - á n  1 8 4 8 .

II. A’ miskolezi tanitóképező intézetnél,Mester István 
lemondásával megürült egyik tanszék szabályszerű betölté
séül, a ’ kassai tan. főigazgatóság előtt ta r tandó pályázati,  é. 
szentmihályhó l j é r e  tűzetett.

A’ honvéd zászlóaljak elrendezési tanácsából ezennel 
köztudomásul adatik, hogy a ’ honvéd öltözetéhez m egkíván
taié posztó, vászon, bőr, sinórzat és pakfongnemü kelmék 
szállítása végett csütörtökön, azaz f. hó 8án  a’ nevezett ta
nács ügyterem ében szabadsajtóutezai szabadsajtóudvar-ház- 
ban, á rverés  utján szerződés fog kö t te tn i ; ennélfogva mind
azok, k ik a ’ fenemlitelt kelmék szállítását felvállalni akarják, 
a’ kitűzött he ly -  és időben személyesen vagy megbízottaik ál
tal jelennek meg.Egyébirántszükségesnek tartom megjegyez
ni , hogy e ’ szállítási szerződés és árverés csupán a ’ két pesti 
honvéd-zászlóalj szükségeire szorítkozik,a’ többi 8 zászlóalj
ra  nézve pedig, hogy a’ Pesten kül lakó kereskedők és g yá
rosok  is részlvehessenek benne, f. hó I 5 é n  fog tartatni.

P e s t , ju n iu s5 é n  1 8 4 8 .  M é s z á r o s  Lázár,
hadügyminiszter.

Felszólítás.
Az önkéntes magyar honvédsereg  számvevői hivatalá

hoz a ’ hazai nyelvben tökéletesen já r tas  és gyakorlott,  jóvi— 
selelü több egyed kivántatván,kik számvevői seg éd -m in ő ség 
ben havonként 3 0  pft díjjal és téli hónapokban 3/4  öl tűzifa 
il letvénynyel; ezenfölül érdemeik szerint egyenesen a’ hadi
tanácsban is alkalmaztatni, ’s illő pótlék-díjjal jutalmaztatni 
fognak:—

Mindazok,kik a’ fenérintelt tulajdonokkal ellátva, ezen 
hivatalbalépni kívánnak,ezennel felszóliltatnak: hogy m a g o 
kat, bizonyítványaik előmutatása ’s lakásuk feljegyzése mel
lett, az országos haditanács gazdasági osztályánál,személye
sen vagy Írásban mielébb jelentsék.

Budapest, junius 4én  1 8 4 8 .
G r .  S z é e h  e ny i  István, Baldacci.
helyettes miniszterelnök.

V i d é k i  m o z g a l m a k -
E s z t e r g a m  kir. város és kerülete  sz. Tamás, érseki 

város, sz. Györgymezőjun. 2 án választotta országgyűlési kö
vetét, miután a’ választók, számszerint 1 5 8 6 ,  a ’ törvények 
érte lm ében öszszeirattak. Jun. Í jén  este roppan t nép töm eg 
három  zenekar és sok fáklyával B e s z  e János jelölthez vonult 
irántai bizodalmát ünnepélyesen tanúsítandó, midőn Besze 
harsogó  szavával politikai hitvallását nyilványitá.

Jul. 2kán  pedig  szinte zenével zászlók alatt mintegy 
harczi rendben  vonultunk a ’ főpiaczra, ’s olt négyszögbe áll
tak a ’ válasz tók , középeit asztalra lépett a’ középponti v á -  
laszlvány elnöke Maurovicb Rezső,’s követválasztásra fölhi— 
vá a ’ tö m e g e t ’s nem történtek ajánlatok, m er t  egy szóval 
B e s z é t k i v á n á  a’választókegyeteme; igenis ,ünnepi egyet
értéssel, egy szívvel ő választatott meg követül; ki föllépvén 
a ’ bizodalmatmegköszönvén, fogadá, hogy a ’ vallásszabad
ság ,  nemzetiségnek, az ipar, kereskedésnek párto ló  h a rczo -  
sa leend.

Egy óra a la t t a ’ legszebb rendben vége lön a ’ válasz
tásnak. E sztergám talán első válaszlá követét , ’s példát nyúj
tott , miként tes tvéri  egyetértéssel kell a’ haza ügyei
ben eljárnunk, ha a’ közjó t valódilag szivünkön viseljük; a’ 
kapezáskodás, czivakodás kiszámithatlan károkat von m aga 
u tán .— Jun. i ső jén  toborzás intéztetett a ’ város és megye r é 
széről, a ’ lelkesedés nagy , első nap a’ város  2 7  alkalmas 
ujonezot adott által az ő r s é g n e k ; a ’ m egyében folytaltatik.

Ugyanez napon lelkes hazánkfiaZ erdahely iE de„a’h o n -  
védelem szükségei fedezése g y arap í tásá ra“  városunkban 
hangversenyt rendeze,mellyben a ’ versenyzőn kivül szónokolt 
BeszeJános a ’hazafiságról;Nedeczky Katalin jól rendezett nő
nevelő intézete részéről Morász Nina lelkesen szavalá S u -  
jánszky „Indulóját** a ’ képezde részéről Éliás Márton zene
tanár  a ’ „Szózat“  dalával kedveskedett,  igen szép v en d ég -  
koszorú elótt.A’jövedelem 50p .fr .  ZávodyAlbin ésHorváthK. 
a ’ hangversenyadó által felhívott pénzkezelési ellenőrök, a ’ 
rendezés körül szépen fáradoztak. Csak tegyen kiki tehe tsége  
s z e r in t , ’s tengeráldozalo t gyűjtünk édes hazánknak b o ld o -  
g itására .

Nyomdánkat éjjel nappal izzasztják a ’ rö p lap o k  és ro 
vatok, jelentékesb munkák is vannak sajtó alatt, egyik Besze 
Jánostól a ’ „ c  o e 1 i b a t u s e i l e  n ;“  másik p ed ig  Máj er Ist
ván tanártó l , , a ’ k é p e z d é k  r e f o r m j a “  minisztérium
nak benyújtandó dolgozat.— A’ nem zetőrség  tüzérei nem e -  
légedvén m eg 2  álgyujokkal,már m ás és nagyobb kettőt r e n 
deltek meg, miszerint szükség idején a ’ hon védelm ére  szen
te lhessék. R. L.



HHH

D e b r e c z e n  május 3 0 .
Viszszaléplünk... . keservesen viszszaléptünk!...
A’szabad husmérést,mellya’martziusi napokban Debre- 

czenben is decretálta to tt’s gyakorlatba is v é te te t t : ujdon köz
gyűlésünk, beigtatásának 2 ik, mondd második napján, annak 
módja és rendi szerint le szavazván , ünnepélyesen el

törölte... .
Szép... nagyon szép!...
Teliát a ’ szabad verseny jó tékonyságát csak azért ad

tátok meg, hogy ismét elvegyétek?..  No ügy inkább ne is ad 
tátok volna. Mert ha valami gustuős falatot az ember megizlel 
’s midón legédesebben akarná élvezni,egyszer csak kikapják 
kezéből; nagyon roszul esik hogy kudarczot kap appetilusa!..

így jár t a ’ debreczeni publicum a ’ szabad husvágással.
De van is ám érette  zugás jo b b ra  ba lra  ’s teremtette 

özönnel. „N i —  mond a’ töm eg— már azt a ’ kis szabadságot 
is elveszik megint,a’mitadtak!“ — És ez természetesen e lég ü -  
letlenséget okoz a ’ népben. Sic, sic!—

Ha a’ mészáros privilégiumától megfosztatása, vagy 
helyesebben, privilégiumának másokkali megosztása tö r 
vényellenes : úgy ezt akkor kelle megfontolni,  mikor ideje 
volt, ’s a ’ szabad híismérést nem hozni be. Ez helyén leen -  
dett .(?) I)e  most miulánbehozatott ,hakövetkezetességbőlnem 
is, legalább hogy a’ nép békés hangulata meg ne zavartassák 
’s benne bizalmatlanság ne keletkezzék : nem keilende eltör— 
leni. —

A’ mészáros czéhet, sőt általában mindenczéhet hiába 
m ár conserválniakarni. Akarjuk hinni: nem sokára bibelődik 
velők a’ barr icados kor.

Különös,hogy olly po lgár társak  is küzdöttek a ’ szabad 
husvágás ellen, kik behozatalakor mellette csa táz tak! Ha ez 
nem olcsó biberalismus.. ..  akkor engemet az ö rdög vigyen el:

De térjünk más tárgyra.
A’ képviselő testületről (t . i .a ’ városiról) nem szóltam 

előbbi levelemben,most szólok. Meg alakult. Benne itt ott van 
diplomaticus e m b e r— különösen prókátor. Még megérjük, 
hogy ezt a ’ üt m ár Debreczenben totaliter desavouirozzák.. ..  
Pedig  is tenbizonyjobb so rsra  volna érdemes.

A’ követválasztási mozgalmak ’s előkészületek javában  
folynak. Rágalmazók azt suttogják, hogy a ’ 3 követ egyikét 
a’ népből;  teszem az eke vagy tőke mellől szándékoznék a ’ 
nép választani. Gratulálunk....

Örvendetes újságul Írhatom, hogy nálunk mind az ön
kéntesek se reg e ,  mind a ’ haza o ltá rá ra  tett adományok m eny- 
nyisége, majd hiedelmen fölül növekszik. A’ p o lg á r i  kör hol
napután  regge l i  8  órakor ta r t  rendkívüli közgyűlést, tanác s
k o zan d ó : mit resolváljon ? Hiszszük: rang jához  illőleg fog 
adományozni.

E ’ tá rgyra  még viszszatérünk. L egalább a ’nagyobbsze-  
rü  adományozókat á tadandjuka’ nyilványosságnak.

U. i. Édes ur, ki ott NN. utczában gyűjti a ’ haza rész i
re  adományokat, egy szóm van önhöz. H a m é g  já r tá b a n  kel
tében, valami ágru l szakadt szegény ördög , keservesen ke
resett Öl váltógarasával találná önt megkínálni, ne utasítsa 
ismét el, megbikacsolván m agát,hogy egy forinton alul nem 
fogad el. Nagyon kérem.

A’ szegény fillért ad ,m ert csak azt adhat. De „m indegy  
az adomány akár nagy akár kicsiny, ha mindene az áldozó— 
nak“ —

Azért szépen k é r e m : F ogadja  el m áskoronaz öt g a 
rast.—  N a g y  J.

T o l n a m e g y e ,  m á ju s 2 8 á n  tar ta to tt  rendkívüli b i -  
zottványi ülés nevezetesb tárgyai imezek voltak: a ’ hongyü- 
lésre meghívó levél, a ’ kövelválasztási ügy rendezésére  m e g 
bízott középponti választványnak kiadatott .— Felolvastatott 
a ’ belügyminiszternek a ’ haza veszélybeni létéről isméretes 
és az ezzel kapcsolatban levő ’s pénzügyi minisztertől érke
zett levél; mellyek felolvastatása után B e z e r é d y  István 
szomorú színekkel festé lelkes előadása által a ’ szabadságá
ban üatal magyar haza ellen alattomban úgy,mint nyíltan tá 
madt ellenséges fondorkodásokat,hazafi vigasztalással nyíl— 
ványitja nőtlen növekvő po lg á r i  bizodalmát a ’ miniszteri ta
nács iránt, azon bölcs és erélyes cselekvésért,  mellyel a ’ fe
nyegető veszélyek ellenében föllép, ’s köszönetét mond kü
lönösen azon nyílt bizodalomért,  mellyel a ’ hazának állapotát 
és azáltal je len leg  igényelt rendkívüli segedelem mivoltát a ’ 
nemzettel közli; kitárja tovább mély sajnát azon szerencsét
lenség miatt, hogy  urunk királyunk országunktól még m esz- 
szebbre távozott, melly bajnak azonban nem oka a ’ magyar, 
’s nem is mond le azon rem ényről,  hogysikerülend a ’ minisz
térium fáradozásinak a r ra  birni fejdelmünket miszerint m a
gyar népének keblébe jőjön, mellynek hűségénél, szere te té-  
nél, tiszteleténél nagyobb , szentséges személyét sehol sem 
fogja környezni, ’s a ’ m in te ’ részbeni igyekezeteinek folyta
tására  azt felölni, úgy a’jelen rendkívüli szorongato tt  esetek
ben minden rendeletinek őszinte engede lm ességge l leendő 
fogadtatása felől bizalomteljes őszinte nyilalkozatottenni kel
lene; egyszersmind indítványozván; hogy most i s ,  midőn a ’
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minisztérium rendkívüli segedelem re híja fel a ’ nemzetet,  e -  
zen felszólítást a ’ minisztérium tervéhez alkalmazott móddal 
és mérték szerint kövesse a ’ megye; mirenézve mindenkinek 
az adakozásban tájékozásul szolgálúlag javasolja az u rb é r  
megszűntével fennmaradt majorsági birtok minden holdja után 
a ’ 2 ga ras  kivetési kulcsra való tekin tetet,  mellyhezképest 
re á  e ’szerin lcsak  mintegy 4 0 0  ft. esnék saját és Pál testvére 
b irtokára— mégis azt jelenben 1 2 0 0  pengő ftra e m e l i , ’s 
ezen sommát a ’ haza védelm ére kölcsön gyanánt azonnal le -  

1 fizetni kész, ezenkívül elengedi medinai és szedresi adósai
nak e’ részbeni adakozását és követelését irántok beszámít
ja, kijelentvén mindazáltal, hogy ezen ajánlata csak mint az 
első miniszteri fölszólitás következéséül tekintessék, mellyet 
ha kell, m ég  többre  is em e ln i , legnagyobb szükségben p e 
dig mindenét a ’ haza o ltá rá ra  letenni ’s utólsó csepp véré t  is 
kiontani kész. —

Ezen köz lelkesedéssel fogadott beszédet követte U j — 
v á r  y Józsefi, kanonok, és P e r e  z e l  Miklós, valamint U j -  
f a l u s y  Im re t. aljegy. és v égre  B a r  t a 1 György t. főjegyző 
lelkes előadása; a ’ siker nem is hijányzolt, elnöklő főispán 
ur vonzó példája után, ki az eddigi adóztatási mértéket b i r 
tokára  nézve tetemesen fölemelte’slOOO pftot ajánlott. K ö -  
csény helységben derék lelkészük buzdítására 1 2 0 0  vft gyűlt 
öszsze; Simich Ambrus a ’ gráboczi g. n. e. zárda igazgatója 
a ’ bizottványnak pirulva tudtul adott 3 6  vflnyi évi fizetésé
ből 3  esztendőre évenként 5 pfttal Ígérkezett a ’ haza védel
m ére  járulással,az emlitetl zárda részéről ped ig  évenként 2 0  
pft kötelezett.— Egyed Antal földvári pleb. és apát 5 0 0  pft.; 
a ’ medinai g ö rö g  n. e. lelkész m aga részéről 3 évre évenkint ; 
10 ft. hívei közös pénztárából ped ig  évenkint 5 pft. ollykép j 
ajánlván, hogy az ennek megadásátó li reménylett vonakodás , 
esetében ő teendi le helyettük az Ígért  öszlelet. —  Kurcz f 
György 4 0 0  pft; Georgevics Pál m aga helyeit évenként 1 0 0  
pft., ezenkívül két ezüst gyerlyatartót, Dory Ilka kisaszszony ; 
részéről két borítékban levő ékszereket.  —  Radovics tolnai j 
kereskedő esztendőnként 10  pft. és egy pecsétnyomó arany ; 
gyűrűt; Badicz sz. lőrinczi lelkész 4 0  pft. Fördős István sz in- j 
te 4 0  pftot a jánlván, és ezen sommát valamint a ’ hőgyészi ■ 
izraeliták által a’ czélra kezeihez te t t .200  p engő  ft. azonnal 
le is fizetvén; Perczel Gyula 5 0 0  pft ’s egyéb  pénzzé fordít
ható szereket; Angyal István az önkénytes se reghez  m ár  b e 
állott fián kívül évenkint 10  pft és 4 0  lat ezüstjét. F o rs te r  
Antal alezredes ped ig  2 önkéntesnek, Ernő testvére helyett 
p ed ig  egynek, to v áb b áF r id r ich  György és Ujváry József uu. j 
külön külön egynek egynek ta r tásá ra  m agokat kötelezvén. j

Többen is készültek ajánlni, hanem ezek a ’ most k e rü -  j 
létenként kinevezett választványokhoz utasittattak, áltáljában j 
pedig  Bezerédy István indítványa lelkes viszhangra talált.Az j 
önkéntesek átvételére a ’ leküldendő tisztet várva várjuk,biz
tosnak Perczel Miklós neveztetett ki, F o rs te r  Antal nyugal
mazott alezredes valóságos ezredesnek, Perczel Miklós,F o r 
s ter  Érnő stabalisokká, Ferdinand József nyugalmazott kap i
tány, A uernhamer toborzó főhadnagy kapitányokká ; Bartal : 
György, Perczel Pál,  Ujfalusy Im re, Pózner Lajos , Paczolay 
György, Spányi Antal, Dúzs József tisztekké ajánltattak, u g y -  
szinte V im m ersberg  Ferdinand, Németh János és Laskó Jó
zsef. —

A’ tisztviselők és megyei szolgák állása csak helyette
sek által fog pótoltatni,  viszszaérkezésük esetében helyeiket 
ismét elfoglalandják. Tormay Károly főorvosunk egészségi j 
tanácsnokká neveztetvén,hivataláról lem o n d o tt ,  a ’ r é s z r e -  
hajlatlan főispán jogainak  csorbithatása  nélkül a ’ választást 
voksra  bocsátá ,  az eredvény T ra ibe r  József tiszteletbeli fő
orvost jelölte ki. A’választást vezérlő középponti válaszlvány 
a’ követválasztást következőkép tűzte ki: junius l 9 é n S z e g -  
zárdon délelőtt 9 órakor a ’ megyeházában. Elnö^: Magyary 
Sámuel; jegyző: DomsilsLajos; junius 1 9 én  Bonyhádon dél
előtt 9 ó rakor  a ’ városházánál, elnök: Dőry F rigyes;  2 o d  a l
ispán ; jegyző: Halász József; junius 2 l é n  Pakson délelőtt 9 
órakor  a ’ városházánál;  elnök: Augusz Antal első a lispán ; 
jegyző: Daróczy Elek; ju n iu s2 l é n  Pinczehelyendélelőtt 9 ó -  
rakor  a ’ városházánál elnök: Simon Rudolf; jegyző: Barbacsy 
Elek; junius 2 3 á n  Szakoson délelőtt 9 órakor a ’ v árosházá
nál elnök: Frid rich  György; jegyző: Madarász J á n o s ;  junius 
2 3 á n  Kölesden déle lő tt9 ó rakor  a ’ városházánál elnök: Sze-  
niczey Ferencz; jegyző: Füglein Mihály.

A’ szegzárd ikerü le tben  a ’ kijelölt lelkes Bezerédy Is t
vánunk; az ő tekervényes kígyója m ég  most sem tűnt e l , fa
lánkját mint halljuk kezdi öltögetni, alkalmasint kitépik azt 
gyökerestül. A’ más já rások  jelöltjeit m ég  nem tudjuk. Bartal 
György felett kétségünk nem lehet, Perczel Móricz sem fog 
kimaradni. r , j.

P é c s  v á r o s  tiszlujitása f. é. május 2 8 á n  kezdetvén 
BatthyányiKázmér gr.  elnöklete alatt, f. é. junius l é n  fejezte
tett be köv. eredvénnyel: p o lg á r  mester A idinger P á l ;  főbíró 
Jellasich János: kapitány: Katies István, tanácsnokok: Müller 
Ferencz , O rbán István, Bubrek Mihály, Frischman Ig n á c z , 
Pretzlm ayer Antal,Kőbőr János , Lam m er Frigyes, D öm ötör
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Z sigm ondés Schedl F erencz; főjegyző: Csacsinavics E ndre , 
a l -  : Likl János és Puska Flórián ; főügyvéd Nyers János, a l : 
Rehák R u d o lf ; levéltárnok : Dorazsel Pál; számvevő: Gyur- 
kovich Endre; lelekbiró Somogyi Ferencz; mérnök: Lukács 
Ignácz; hadnagy Szűcs József; főorvos Bandler Ödön, sebész: 
V ágner Károly.

A’ volt beltanács tagjai közül csak egy volt kijelölve, 
bizonyosan azért , hogy ennek szeplőtlen ifjabb tagjai meg  n e 
választassanak,ésbizonyos combinátiónak útjában ne álljanak. 
Ezen tisztujitás nem a ’ törvény érte lm ében tö r tén t ,’s a’v a g y o -  
nos és józan intelligens rész benne majd részt sem vett ;a’ sza
vazás nem vala titkos hanem nyilványos és a ’ voksoló kény
szerítve volt a ’ nyers erő hangos követelésére annak adni g o 
lyóját, kinek bizonyos egyed eztadalni kívánta, dobott itt n é — 
mellyik 5 — 6 golyót is nyilványosan; mert a ’ voksszedő v á -  
lasztvány némellyikénél (m e r t  4 helyen történt a ’ vokso lás)  
a ’ golyókattöbbes számban osztogatták annak, kit bizonyos 
p árt  emberének lenni gondoltak, és a ’ p á r t  kijelölésére s z a -  
vazandónak reményltek,itt ellenőrködés nem vala,mivel a ’b i -  
zonyos p á r te g y e d e i  alkalmaztattak m indenhová,egykettő tk i  
véve, kik aztán le is hurogatta ttak  midőn a ’ fályolt fö l lebben-  
telték, óvás tétetett ugyan ezen, különösen a ’ képviselőknek 
nem a ’ törvény érte lmébeni megválasztatása ellen.

A’ fölesküdött tanács ’s képviselők egy része, minthogy 
többen e ’ lisztet föl nem vállalták,junius hó 3kán  ta r tá  első 
közgyűlését, hol több miniszteri rendele t tárgyalta tott ,  a ’ 
tisztujitás elleni óvás, valamint a ’ volt főügyvéd hivatalátóli 
fölfüggesztetését ’s fenyitő vád alávételét helybenhagyó mi
niszteri rendele t azonban elő nem vétetett , noha ezekre vo
natkozó iratok még május 3 l é n  kézbesiltettek az uj tanács
nak. Egyik külvárosunk lakossága  m ár  erdőrom boláshoz is 
kezd e t t’s ennek akadályoztatására figyelmeztető beadvány 
sem került a’ közgyűlésben elő; városunkban kinyomatva szét
osztott sorok által fölvilágositás adatott az iránt, hogy sza
bad faizás ’s erdőhasznállalás íg é re te  mellett törekednek n é -  
mellyek hivatalba jutni. Ennyit tisztujitásunkról.

Fegyvert  városunk mind ez időig sem kaphatott,  kül
döttei Eszékről üresen  tér tek  haza, m ert a ’ miniszteri ren d e 
le tre itt fegyvert nem adtak. Az önkénylesek toborzása  ked
vező sikerrel foly; 5 nap alatt l l 5 e n  álltak a ’ haza védői 
sorába , r. 1.

K e c s k e m é t  város megválasztá  követeit; K o s s u t h  
Lajost, és S z e n t k i r á l y  iM óriczot; Kossuth e’ megválasz
tatást el is fogadta .— T á n c s i c s  Mihályt Siklóson, B e s z e  
Jánost Esztergám ban  választák m eg  országgyűlési képvise
lőül ( 0 .  P. Z.)

Muraközben két illyr emissariust fogtak el, egyik pap, a ’ 
másik uradalmi tiszt; E g e rszeg re  kisértettek, hol a ’ statárium 
ki van hirdetve.

AzUngar .szerint Torontál m egyében a ’ főispán indítvá
n yára  G u t t m a n n  H erm an zsidó 1 4 0 0  vokssal választatott 
m eg  törvényszéki táblabirónak; S zab o lcsb an a’zsidók esküdt-  
birákká vólasz ta l tak ; Oros községi pénztárnokká is zsidót 
választott.Vásárhelyben G r o s s m a n n ,  W o  dj  a n e  r ,  Kohn 
szinte esküttbirák lettek.— Az em a n c ip a te  eként tet tleg é let
b e lép te le t t ,  remélljük, hogy nemzetgyűlésünk nem fogja az 
angol p ee rek  eljárását követni.

Budán a ’ képviselők is megválasztattak, öszszesen 1 6 8 ;  
ezekből a ’ v á r r a e s ik  2 0 , a ’vizivárosra 5 1 .  az o rszág ú ira  1 9 ,  
ú jvárosra  1 8 , Krisztina városra  18 .  T ab án ra  4 2 .

A’ pesti tisztujitás jövő kedden fog megkezdetni.

K Ü L F Ö L  1>.
ANGLIA. A’ felsőházban a ’ zsido-emancipatió  bili el

vettetek. Ez a’ lapoknál —  kevés kivétellel—  általányos el
lenszenvet támasztott . A ’ revolutionarius  párt  alkalmul hasz
nálta  fel azt annak bebizonyítására, hogy a ’ mai korban  a ’ fel
sőházak egészen fölöslegesek.— Május 2 7 k é n  miniszteri ta 
nács tartatott , mellyben állítólag Palm erston  tárczájáról le
köszönt.— A’ királyné igen jól mulat.

FRANCZIAORSZÁG. Párizs máj. 2 6 .  A’ börzénél e ’ 
napon ollyan hírek keringtek , miszerint Baudin franczia a d -  
mirál május 17kén  csakugyan megkezdé a ’ tüzelést a ’ n á p o 
lyikirályi lak ellen,’s 1 9 eze r  fegyverest szállított ki szárazra  
az ottani francziák, és nép védelmére.H iteles levelek p ed ig  
mint tagadha tlan  tényt állítják, miként a ’ nápolyi e llenforra
dalmat egyenesen az angol követ N ap ie r  lord in téz te ,’s ja v a 
solta. Az angolok  népellenies bűne n y o m o m  tettel igen  m e g 
szaporodott.

A’bourgeos ie  gyűlölete a ’nemzeti gyárhelyek ellen na
ponkint növekedik ; leginkább a ’ kissebb gyárosok indultak 
fel azon tőkék ellen, mellyeket a ’ státus e’ vállalatokba fektet, 
hogy a ’ henyeséget gyámolitsa. Egy kalapos például I 4 e z e r  
kalapra  vett bizományát teljesítendő, a ’ szükséges dolgozók 
m eg n y erése  vége tt  a ’ nemzeti gyárhelyek főnökéhez for
dult; de a ’ kirendelt munkások, kik helyeiken alig é rd em el
nek 2  frankot, napidijokat olly m a g as ra  szabták, hogy a ’ ka
lapos kénytelen volt bizományát Angliában eszkozöltetni.IIa-



Pigale utczában legitimista clubb alakult, melly V. Henrichet, 
mint Francziaország királyát nyilván proclamálja.

Blanqui május 2 7 é n  estve a ’ Montholon utczában I4 ik  
szám alatti házban elfogatott; tartózkodási helye a’ 3dik e -  
meleten volt, hova vezető lépcső egy rejtett ajtóval záratott 
el; ’s már a’ kiküldött rendőrtiszt viszszafelé tartott, midőn 
ész revevé , hogy a’ háznak három emelete van, s ők csak 
kettőt kutattak ki; a’ háztulajdonos felszóli tatott a harmadik 
emeletre vezető lépcsőzet megmutatásara. A náztulajdonos 
nem engedelmeskedett; a ’ rendőrtiszt tehát m aga fogott h oz- 
zá kisérőivel; ’s feltalálta végre a’ rejtett ajtót, mellyen át csi
ga-lépcső  vezetett a ’ harmadik emeletre; fölmentek, egy szo
bából zajos beszéd hallatszott, ajtaja felnyittatott, ’s Blanqui 
két barátjával asztalnál ülve találtatott. A’ rendőrtiszt maga 
m egadására  szólitá őt, különben a ’ ház előtt fölállított nem
zetőrséget veendi ig én y b e ;  a ’ ház előtt nemzetőrség pedig 
nem volt. Blanqui m egadta magát; társai elosontak. V incen-
nesbe v ite tett ,’s csak a rra  kérte tá rsa it ,  hogy Barbés-val,  a’ 
tökfejüvel, ki az egész játékot elvesztő,egy börtönbe ne té tes
sék. „Nincs Francziaországnak valódi r e p u b l ic a n s  em be
re ,  csak én“  ezt m ondogatá  útközben gyakran.

Komoly nyugtalanságoktól félnek ismét azon munká
sak részéről, kik a ’ nemzeti gyárhelyeken foglalkoznak. De 
kiket most a’ tar tományokba szándék küldeni, hogy olt a ’ 
földmivelést segítsék elé.— Már kijelölték a ’ napot is, midőn 
ezen osztály minden erejét öszszeszedve eddig nem látott d e -  
monstrátiót akar az uralkodó pár te l ten  intézni. — A’ merény 
napja junius 14ke.

A’m á j .2 6 és2 7 i  conventülések,minthogy semmiközfon- 
tosságu politikai tá rgy szőnyegre nem hozatott,néptelen volt; 
többnyire jegyzőkönyv—hitelesítés,’s javaslatok tételével fe
jeztetett be.

OLASZORSZÁG. Nápolyból május 2 l é n  kelt levél az 
ottani dolgokról a’ Következőket Írja; a ’ hat óráig  tartott m é
szárlásban elestek száma 1 7 5 3  em b erre  megy. A’ kegyet
lenség minden alakban gyakoroltatott , gyermekek, nők, ősz- 
aggastyányok szurattak keresztül, m egége tte t tek ; vagy a -  
gyonütte ttek ; ehhez lehet gondolni a’ lazzaronik dühöngé
sét, rablását ’s t. b. kik az ó bourbon-zászlókkal húzódtak át 
a’ városon, ’s gúnyosan kaczagtak a’ végsőt v o n ag ló k ra ; ’s 
élteték a’ királyt. A 'király megjelent az e rk é ly en ,’s m egkö
szönte híveinek ( ? )  szeretetét.  A’ nemzetőrség föloszlatott, 
úgy a ’ kamrák is; a ’ város le van fegyverezve, piszkos laz- 
zaroni kölykek nevetgélve hurczolják a ’ becsületes honvé
dőktől elszedett fegyvereket. A’ katonaság hallatlan m egve

tést tanúsít a ’város népe iránt; a ’ ren d ő rség  rég i alakában is
mét fölállittatott, ’s a ’ becsületes po lgároknak  kalapot kell 
emelni előtlök; minden hírlap, falragaszok, ’s többeknek az 
utczán együtt beszélgetése megtiltatott . A’ város ostrom ál
lapotban van. Romeo, Pellicano, Scialoja, Saliceti m eg m e
nekültek; ’s a ’ ki csak tud hova, szalad e ’ szom orú város fa
lai közül. —  A’ calabriaiak határozottan egyesültek az utólsó 
Bourbon élete ellen,’s ennek órája nem sokára ütend.A’ fran- 
czia hajók híven elszállítják a ’ menekülteket Siciliába ésG a-  
labriába, ’s 14 nap múlva egész Calabria talpig fegyver-  
zetten lépend síkra. Ferdinand király elveszettnek tekinthe
tő, eddig a ’ nemzet gyűlöletét megosztá  minisztereivel,most 
egészen magának tarthatja. Nápoly a ’ romlásnak szentelt vá
ros. A’ legyőzöttekkeli bánásm ód a ’ legvadabb, holnapra  
ismét újabb kegyetlenségről beszélnek. L abrano katonai szi
g orra l  ditcálja parancsait; a ’ tartomány nem biztos, m inde
nütt megtámadtatnak az utasok; ez volt akarata  a ’ király
nak, midőn 1 0 0 0  gá lyarabot szabadított fel bilincsei alól. 
A’ schweizi szolgalelkii katonaságnak állása megnehezült 
m éreg  és tő r ,  mit nyilván ésa la ttom ban  várhatnak.

A l d u n a i  t a r t o m á n y o k .  Orosz emissáriusoklepék? 
el e ’ tartományokat épen úgy,mint most esztendeje a ’ sáskák. 
Oroszország most m ég  nagyszerűbb hadi készületeket tesz, 
m intSándor alatt tetlNapoleon ellen.Az orosz határszél Mold- 

1 vafelé a’ Prut folyam hoszszában seregekkel van ellepetve ; 
több pontokon ped ig  valódi táborállás rö g tö n ö z te te t t ; ki
váltkép Ifusch, és Falisi közt Pruton innét nevezetes tábori 
erő kozpontosittatolt az erdélyi vonaltól alig 5 — 6 ka
tonajárási naptávulsógra. Ezenkívül egy nagy seregosztály, 
legkivált lovasokból Jekaterinoslax, és Kiew felé induló
ban van. A’ nyers, tudatlan orosz nép czárja irányában min
den kigondolható mód és eszközzel, fanatisáltatott. —  Azon
nal Duhamel tábornoknak Jassyba lett érkezése után a ’ h e r -  
c zeg rég i  házi o rvosa, mint legbizalmasabb b ará t ja  előtt kö
vetkező nyilatkozatot t e t t : „ I t t  a ’ pillanat, mellyben Oroszor
szág nagy, igen nagy lehet, ’s az orthodow  g ö rö g  vallás 
uralkodó vallássa emelkedjék : e l l e n b e n A u s z t r i a , m i n t  
e u r  o p a i h  a t a  1 m a s s  á g ,  e l t ü n j  é k.“

AUSZTRIA. Az alkotványos p rág a i  újság meghozván 
Bécsbe a ’ csehek ideiglenes kormányalakításának hírét,  a ’ 
minisztérium azonnal öszszeült, ’s ő felségéhez küldöttséget 
bocsátott , melly a ’ c seh ek ezen  lépésének törvényte lensé
gét kimutatván, annak helybenhagyását megelőzze, egyszer
smind parancsot bocsátott Csehország tartományfőnökéhez, 
miszerint e ’ kormányt el ne ism er je ,  ’s ez iránt felelőssé 
tétetett.

Bécsben a’ glacinon toborzás té te te t t ,  a ’ napszám o

sok nagyszám ban gyűltek öszsze,de kijelentők: rniszerintrá- 
jok jelenleg Bécsnek is szüksége lévén egyéb czélranem vál-  
lalkoznak;hamajda’fővárosban minden rendén lesz,akkor az
tán mennek, hova a ’ b irodalom ügye parancsolandja; ezen- 
fölül egy napszám os-szónokkijelentéazt is, hogy a ’ kormány 
gondoskodjék elébb egyenruháról,  és tiszta szá l lá so k ró l , ’s 
csak azután kezdje m eg  a ’ toborzást, ne hogy úgy járjanak 
a ’ magukat elszántak, min tB ruk  és Újvárosban történt, hol 
az önkéntesek majdnem tetőktől emésztették meg.

A’ prág a i  alkotványos újság közli azon atko lvány-ja-  
vaslatot, mellyet a’ nemzeti választvány Csehországra nézve 
kidolgozott. Főbb pontjaira mégviszszatérendünk.

P r á g a  május 2 9 én .  A’ szláv congressusra  megjelenő 
vendégek száma mind inkább szaporodik. L engye lek ,horvá-  
tok, illyrek, szerbek folyvást é rk ezn ek ; a ’ napokban váratik  
Montenegróból a ’vladika is. A’gyülés megnyitása ünnepélyes 
itteni tisztelet előztetik meg, szerb pópák működése mellett. 
A’ vitatás alá veendő tá rgyakra  nézve —  négy nyelven szer
kesztendő p rogram m  fog megjeleni, t. i. lengyel, cseh, illyr,

| és német. A’ p rogram m  főbb pontjai le szn ek : 1.)  A’ szláv e -  
I iem fontossága az osztrák c sászá rság b an ,’s azok kölcsönös 
I viszonyai; 2 )  a ’ szláv népek viszonyai az osztrák császárság 
i egyéb népeihez;3)  az osztrákbirodalmi szlávok mostani viszo- 
| nyai Európa  egyéb szlávjaihoz: 4 )A zon viszonyok m e g h a tá r -  

zása,mellyben az ausztriai szlávok E uropa egyéb szláv népei
hez vannak. —  Bán a ’ horvát tartományi gyűlésre meghitta 
a ’ cseheket i s ; levele iszonyú lelkesedéssel fogadtatott,

A’ táborból érkezett hírek szerint Radeczky táborvezér  
május 2 7 é n  éjjel 4 3  ezer emberrel 1 5 0  ágyúval, ’s 6 r ö p -  
pentyüteleppel Veronából Mantua felé indult;  három  n apra  
el van látva élelmiekkel; a’ nehezebb málhák, és társzekerek 
viszszahagyattak, a ’ katonák csupán könnyű köpenynyel lá t— 
vák el, hogy m ég az éjjel az ellenséges tábor előtt P as t ren -  
gonál elvonulhassanak. E ’ terv  egészen sikerült ’s n e m s o 
kára eldöntő ütközetről fogunk hallani. Bocher vezérőrnagy 
15 ezernyi erővel Verona fedezésére viszsza maradt. Ezen 
tábor erős ítésére  újabb hadosztályok vágynak útban.

Radeczky táborával Mantuába érkezvén egy osztály á l
tal azonnal a ’ felső Elschvölgyben az ellenség balszárnyának 
látszólagos m egtám adását parancsolta .  Május 2 9 k é n  Mantua 
e rősség  védelme alatt Mincio folyamon átvonult, ’s ez által 
a ’ piemontiaktól folyó-hoszszant hányt sánczokat m egkerü l
te; hogy szárazra jusson, a ’ Courlatonnál megerősíte tt  állo
mást kelle megtámadni. 3 óra alatt a ’ vonal elfoglaltatott , ’s 
2 0 0 0  fegyveres lón fogollyá; a ’ császáriak vesztesége 2 0 0  
— 3 0 0  halott és sebesültre tétetik,kik közt 4 0  tiszt.—  3 0 á n  
a ’ főtábornok a ’ Mincio mellett fölfelé vonult, hogy az ellen
ség  viszszavonulhatásának útját bevágja .

68ik szám. é r t e s í t ő . 1848.
H i r d e t v é n y .

Me lyszerint az álladalmi hradek és lykavaí 
uradalmak igazgatósága részéről közhírré téte
tik: hogy ezen uradalmakhoz tartozó alább m eg -  
jegyzett haszonvételek, és pedig

A) a’ hradeki uradalomban Liptó-Ujváróit 
a’ tiszttartó hivatal iróteremében f. 1848d. észt. 
novemb. l tő l kezdve, 5 egymásután következő 
esztre ugyan e’ folyó 1848. évi junius 19 .(tizen- 
kilenczedik) napján tartandó közát verés u iján :

1) a’ hradeki Mravnik nevezetű korcsma
mészárszékkel együtt -  -  -  50 pft.

2 )  a’ hradeki Podjatzkova nevezetű korcs
ma mészárszékkel együtt -  -  32 pft.

3) a’ piaczi csapszék -  -  26 pft.
4 )  á  fekete-vági korcsma mé

szárszékkel együtt -
5 )  a’ vichodnai korcsma mészár

székkel együtt -
6 )  a’ verbicz-huslaki korcsma mé

szárszékkel együtt -
7 )  a ’ hibbei korcsma mészár

székkel együtt -
8 ) a’ szihottyi korcsma mészár

székkel együtt -

40 pft. 

70 pft. 

80 pft. 

60 pft.

30 p.ft

-  50 pft.

-  50 pft.

pft.
pft.
pft.
pft,

-  30 pft.

9 )  a ’ plostin-illyanoi korcsma 
mészárszékkel együtt -

10) a’ dovalloi korcsma mészár
székkel együtt -

11) a’ kokavai korcsma mészár
székkel együtt -

12) a ’ teplicskai korcsma mészár
székkel együtt -  -  -  -  100

13) verbiczhustaki husmérési jog  5
1 4 )  verbiczei husmérési jog -  5
15) verbiczei Vág vizbeni halászat 1
B) a’ lykavai uradalomban pedig a ’ rózsa

hegyi sz. Zófia kastély tiszttartói hivatal iróle- 
remében 1848. észt. junius 26án (huszonhatodi- 
kán) tartandó árverés utján f. 1848. novemb. 
ltől számítandó 4 esztendőre :

1) szokolcsi korcsma mészárszékkel 50 pft.
2jlubochnai korcsma mészárszékkel 65 —
3 ) ó-szadai korcsma mészárszékkel 35 p .-  

frtbul álló bánatpénz előrei letétele mellett,ha
szonbérbe adatni fognak. A’bérleni kívánók, a’ 
fennevezett helyen és napokon, a ’ fentebb kitett 
mennyiségű bánatpénzzel ellátva, jelenjenek 
meg. Az árverési föltételek, a’ hradeki uradalmi 
igazgatósági irodában megtekinthetők.

H r a d e k e n ,  május lOén 1818. 1— 3

H i r d e t v é n y .
Melly szerint az álladalmi hradek és lyka- 

vai uradalmi igazgatóság részéről közhírré tété— 
lelik: hogy a’ lykavai uradalomhoz tartozó Ró
zsahegyi serfőző- és pályinkaház megkívántaid 
fölszereléssel együtt, és mellette levő félholdnyi 
kert ’s 12l/ 2 holdnyi rétek és szántóföldek, f. e. 
junius 26ik (huszonhatodik) napján I848iki no

vember l tő l kezdve 4  egymásután következő 
esztendőre, a’ rózsahegyi szt. Zófia kastély tiszt
tartói hivatal iróteremében tartandó árverés ut
ján haszonbérbe fog adatni. Mihezképest min
den vállalkozni szándékozók 120 pit bánatpénz
zel ellátva, a’ fenkitett helyre és időre meghivat
nak. —

1— 3

Á r v e r é s i  h i r d e t v é n y .
Az ó-budai kincstári igazgatóság részéről 

ezennel közhírré tétetik: hogy f. észt. junius 27én 
(huszonhetedikén) Budaörsön következő men
nyiségű birkák többet igérés utján készpénzfize
tés mellett elárverezletnek:

1) öreganyák ellésre még alkalmasak 236.
2 )  két évesek -  -  -  -  11

3 )  egy évesek -
4 )  hagatásra való kosok: 2 évesek 

és öregebbek -
5) ürük öregebbek
6 )  2 évesek -
7) 1 évesek -
8 )  ideiek -

1— 3

-  100

124
7

230
278
305

Öszvesen 1295

H i r d e t v é n y .
Felsőbb jóváhagyásból közhírré té te t ik , 

hogy folyó észt. junius 30kán (liarminczadikán) 
Tarczalon a’ kir. tiszttartói laknál tartandó nyíl—

ványos árverés alkalmával l847ik évi tokaji u -  
radah n i te rm ésű 97 hordó közönséges, és két 
hordó négy puttonyos máslásbor, készpénz be
fizetés melleit el fog adatni.

Kelt Diósgyőrön, május hó 12én 1848. 1-3

Gözhajózási jelentés.
Alulirt főügyvivőség tisztelettel je len ti ,  

hogy a ’ Szolnok és Tokaj közt já ró  gőzhajók 
következő állomásokat:

Tiszabő
Rof
Tisza-Abád
Tisza-Füred
Csege
Tisza-Keszi
Kenéz
Eszlár

mind föl mind lementi utjokban érintik.
Pest , junius Í jén  1 8 4 8 .

Ä  cs. Jsir. szabadüéku első dunagözha- 
józási társaság főügyvivőség fi. 2 — 3

Uj népkönyv!
,,a’jé házigazda“

N épszám ára életszabályul, és a ’ békés 
utón kivívott jogegyenlőség , tes tvériség ,sa j
tó és alkotványos szabadság emlékéül ir ta  ’s 
kiadta

Májcr István,
esztergami tanár ,  1 8 4 8 .  Ára egy színes b o 
rí tékba fűzött példánynak c s a k  4kr .  pp. 8 r .
IV. 4 0 .  1.

Kapható P e s t e n ,  E m ic h G u s z tá v n á l ,  
Esztergám ban a ’ szerzőnél.  2 — 3

P e s t i  t a k a r é k p é n z t á r .  Státuspa
pirosok értéke ismét lejjebb szállván, ezennel 
mind azok, kik a’ Pestmegye pártfogása alatt álló 
hazai első Takarékpénztártól stáluspapirosok 
letétele mellett kölcsönt nyertek,külömbség nél
kül sürgetően felszóllittatnak, hogy folyó junius 
löké ig  az intézet pénztárnokánál az időközti ér

ték hijányt kipótolni el ne mulaszszák: ellenkező 
esetben az általok kiadott kötelező téritvényben 
kitett törvényes rövid eljárás szigora fog ellenök 
a’ kitett napon túl igénybe vétetni. Kelt Pesten, 
junius 2kán 1848. —  Választványi határozatból. 
S z a 1 a y J ó z s e f ,  m. k. jegyző.

S z t r e b i s z k y  egyik legjelesebb ph o to g rap h ,  ’s daguerrotip  fes tőnk ,  kinek 
élethíven találó művészetét igen sok, ’s mind jól sikerült próbái tanúsítják, ajánlja a ’ tisztelt 
közönségnek szolgálatát;  lakik a ’ bálvány utczában.

G o z o n  Antal, ur kinek cz im e’s lakhelye nem tudatik, bizodalmasanké
retik, szíveskedjék az első dunagőzhajózási-társaság pesti hivatalában egy vele történendő 
közlés végett megjelenni. 2— 2

A’ kiadótulajd .april  I8 k a ib e teg esk ed éseó ta sze rk esz t i  K i r á l y i  P á l .  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel u r i -u tcz a ,  4 5 3 .  szám.



•I L- minden héten n é g y s z e r :  t. i. a' J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön; a’ T a r s a  1 k o d ó pedig pénteken, mindegyik minden ízben cgyegy ivén. Előfizethetni helyben a’ szer- 
ftle&eiemK m . brf utcza 453(lik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden király! posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományok!:a kiván-
seszio s hi.tuu Kj k iránt csupáu a’ bécsi cs.Jőpostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenfele hirdetveny fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közöltetik.

’A’ követk. julius-decemberi folyamon a Jelei 
szerint hatszor fog megjelenni. A’ szállítási postából" 
állítási költség a h o z  mérsékelve sokkal tetemese 
mitva mi a* 1 2 lehető legjulányosb előfizetési a"1 
pesten boritéktalanul házhoz küldve félévi

tál létezik , a' k iá lló  íii la j ilo n o s .

FOGLALAT. M a g y a r o r s z á g  (A’ rézpénz ügyében. Királyi 
kéziratok, és miniszteri rendeletek. Vi d é k i  m o z g a l m a k .  I’urócz- 
megye, Eger, Arad, Kassa, Turmező kerület, Kolozsvár, Abrudbánya stb. 
köréből; név-magyarositások.)

Kül f ö l d .  (Ausztria, Spanyolország, Anglia, Francziaország, Al- 
dunai tartományok.)

É r t e s í t ő ' .

M A G Y A R O R S Z Á G .
P e s t ,  junius 9kén.

A’rézpénz kibocsáttatása ügyében múltkor tett inditvá- 
nyunklioz következőket tartunk szükségesnek megemlíteni:

1 )  Minthogy pénzerisis idején , hol a’ papírpénz hitele 
naprul n ap ra  hanyatlik, arany és ezüst hijányában jó pótló 
szer a’ rézpénz, minélfogva kormányunk mitsem tehetne czél-  
szerűbhen, m in th a  r ö g t ö n  kitelhető gyorsaságga l ré z 
pénzt veretne, vagy a ’ szokásban levő nagyság  de valódi é r 
ték szerint,  vagy az elsőtől e l té rv e ,  uj alakban.

2 )  Minthogy a ’ réz csekély értékű, ’s mellette n a g y te -  
riméjü pénz, czélszerü volna azt ezüsttel vegyitni. Ámde ez 
fölösleges, mert tudva van, hogy hazánkban meglehetős m en
nyiségű ezüst készíttetik egyéb órczekből is,nem csupán ezüst 
érczből, az úgynevezett fakó órczekből, (F ah le rze )  menyek
ből költséges elválasztás után nyerelik csak az ezüst. így  szin
te réz órczekből nagyobb mennyiségű ezüst választatik ki az 
óvizi kincstári hutában , a’ midőn ha ezen réz órczekből 
nyert fém egyenosen rózpénz vere tésére  alkalmaztatnék, 
megkiméltetnék a ’ választási költség.

É s m in d a ’mellett a ’rezen fölül, ennek ezüst tar ta lom 
értéke is m egm aradna, ha biztos vegyi kiszámítás mellett, az 
ezüst- ta r ta lom  mennyiségéhez képest határoztatnék m eg  a ’ 
verendő pénz értékének terimójéhez és sulyáhozi aránya.

És ha e'' tekintetben finanezminiszterünk rög tö n  intéz
kednék, ’s valamelly szakértő bányász tisztet tüsténíi véle
ményadásra  felhína, mialatt a’ pénzverő gépek  is elkészül
hetnének, a ’ rövid idő múlva veretett ,  és tüstént kibocsátott 
magyar pénz nemcsak hogy megörvendeztetne többeket,mint 
az arany, m er t  többeknél keringne, hanem a’ bankó-félelem 
miatt zugokba re j te t t  ezüst és arany pénznek is nagyobb for
galm at szerezhetne, ’s áltáljában éiénkitnó az alsóbb ipart 
és pénzforgást.

Mennyire szükséges a ’ r é z p én z -k ib o csá tá s , és m en 
nyire hasznos, világos onnan, hogy F ran cz iao rszág b an ,  hol 
a ’ pénzmennyiség és forgalom aránylag is nagyobb,mint n á 
lunk, az ideiglenes franczia kormány mégis szükségesnek 
látta a ’ rézpénz-kibocsálást .  Hozzá járu l ,  hogy a ’ magyar 
kincslár évenkint több száz mázsa rezet vészén be a ’ privát 
réz bányákból urburaképen , saját réz bányáji nyereményein 
fölül, mit nyersen el szokott adni,’s mit ha pénzzé veret, leg 
alább is két annyi pénz kerülend belőle, még veretési költsé
gé t  is leszámítva.

Ennélfogva ha ünancz-miniszterünk minélelőbb 1— 2 
millió forintig,(mi volna ez széles Magyarországnak)rézpénzt 
kibocsátna, azonkívül, hogy igen practicus ü n a n c z -o p e ra -  
tiót vinne véghez, a’ státuspénztárnak nem megvetendő nye
rem ényt szerezne.

I. K e d v e s  ö c s é m  I s t v á n  f ő  h e r  e z  e g ! Mi
dőn a’ hűség és ragaszkodás érzelmeit,  mellyeket kedvelt— 
séged a ’ magyar nemzet nevében előmbe ter jesz te tt ,  —  
azon örömteljes meggyőződéstől áthatva fo g ad n ám , misze
rin t  magyaraimnak századok óta állandóan tanúsított hűsége 
jelen idő viszontagságai közt is helytálland, ezennel felhatal
mazom kedvellségedet, M agyarországom ’s hozzákapcsolt 
részei lakosainak kinyilatkoztatni, hogy ezen érzelmek keb
lemben hő viszliangra találtak, ’s erősen el vagyok h a tá ro z 
va, azonnal, mihelyt lehetséges, mindeneseire  a ’ legközelebb 
m agyar  országgyűlés m egny i tásá ra ,  családommal e g y ü t t ,  
„h ív  m agyara im  körébe jőni, ’s hoszszasb o ttmaradás által

a ’ nemzet ebbeli óhajtásának megfelelni.“  Innsbruck, május 
2 9 é n  1 8 4 8 . -— F e r  d in  a n  d ,  s. k.

II. A’ h o r v á t o r s z á g i  b á n h o z .  Miután az 17 9 1  : 
5 8 . törvényezikk világos rendelele  szer in t ,  a ’ H orvá t-  Tot
ós Dalmátországok tartományi gyűlése csak legfelsőbb en -  
gedelm em előleges kinyerése mellett hirdettethetik k i , ön 
mégis ennek ellenére a ’ h a tárnapot f. észt. junius 5 é re  önha
talmúlag kitűzte: m egparancso lom  önnek, hogy ezen ta r to 
mányi gyűlést,  mellyel különben törvénytelen öszszejövetel- 
nek ’s az ott hozandolthatározatokat érvényteleneknek kelle
ne tekintenem, rög tö n  tiltsa be, és a ’ közelebb felvilágosítás 
és a ’ H orvátországban je len leg  uralkodó zavaroknak, h a l e 
het, békés kiegyenlítése végett , je len  legfelsőbb parancso la 
tom vétele u tán 2 4  óra  alatt udvarom ban Innsbruckban j e 
lenjen m eg .— Innsbruckban, május 2 9 é n  1 8 4 8 .  — •

F e r d i n a n d  s. k.
III. Az e r d é l y i  k o r m á n y z ó h o z .  Azon felhí

v á s t ,  mellyet m agyar  miniszterelnököm g ró f  B a 11 h y á n y 
Lajos folyó esztendő május 19ró l a ’ székely székekhez és 
hatá rő rséghez  és erdélyországi hadi főparancsnokomhoz 
hű é rz é s s e l , koronám és a ’ monarchia  fenlarlása é rd e 
kében intézett , he lyb en h ag y v án ,  kegy e lm esen ,  midőn e ’ 
m ainapró l kelt parancsom ban ugyancsak erdélyországi hadi 
főparancsnokomnak m eghagytam ,ü iogy  István n á d o r ’s kir. 
helytartó kedves öcsém rendkívüli esetekben kiadandó r e n 
deletéit az erdélyországbeli katonai erőnek mind két ország
ban alkalmazására nézve pontosan és tüstintteljesítse, egy
szersmind önnek m eghagyom , hogy miután a ’ több felől to r 
nyosuló vészek elhár ítására  minden hű népeim ’s kormányaim 
öszszemunkálása szükséges, úgy tekinise kedves öcsém et Ist
ván főherczeget, m agyaro rszág i  nádorom at ’s kir. he ly tar tó 
mat, mint a ’ kinek ha tóságá t ezúttal kedves Erdé lyem re  is ki
terjesztettem, következőleg rendeletéi ép azon engede lm es
séggel ’s p o n tosságga l  teljesit tessenek, mintha azok saját 
nevem alatt kelendeltek volna. E ’ kegyelmes rende le tem ről 
tartozván minden hatóság és hivatalbelieket kellőleg ér tes íte
ni. Innsbruck, május 2 9 é n  1 S 4 8 .  — F é r  i n á n d  m.  k.

IV.  B. P u c h n e r  e r d é l y i h a d i  f ő k o r m á n y z ó -  
li o z. Midőn azon fe lh ívást, mellyet m agyar  m in isz te r-e lnö
köm, gró f  Batthyány Lajos, k o ro n á m ’s az öszszes m onarchia  
érdekében f.eszt.május 1 9én  a ’ székely nemzethez és ha tá rez -  
redekhez ’s egyszersmind önhöz intézett, u tólagosan jó v á 
hagynám, m eghagyom  önnek egy részről, hogy ezen felhívás 
kívánt sikerét eszközölni mindenkép tö rek ed jék ,  más rész
ről, hogy öcsém IsLván főherczeg, mint kir. helytartónak az 
Erdélyben állomásozó katonaság rendkívüli esetekbeni hasz-  
n á la ta irán t kiadandó utasításainak ezentúl pontosan és kése
delem nélkül engedelmeskedjék, miről egyúttal hadi minisz
teremet is tudósítom. Innsbruck, május 2 9 é n  1 8 4 8 .  —  F e r -  
d i n á n d  m.  k.

Rendelet. Á1 miniszterelnök távollétében , Mészáros 
Lázár hadügyminiszter e lő terjesztésére  az l 8 4 8 i k i  XXII. t. 
ez. 9ik §us érte lm ében ezennel kinevezem :

1) A’ budapesti lovas nem zetőrség  ő r n a g y a - ’s p a ra n -  
nokául Nádosy S án d o r t ,  eddigi nádor huszár ezredi szá
zadost ;  —

2 )  Pestvárosi gyalog nemzetőrsereg  egyik zászlóaljá
hoz ő r n a g y - ’s parancsnokul Földváry Lajost, a ’ Pest nem 
zetőrségi gránátos osztály 1-ső százada eddigi századosát;

Mindkettőt ped ig  a k k é p , hogy ezen nemzetőrségi p a 
rancsnokságuk melleit, a ’ m agyar  nemzeti ő rs e reg  e l r en d e 
zésére megbízóit országos haditanácsnál mint tanácsosok 
eddigi alkalmazásukban megmaradjanak.

3 )  Budai Iső  zászlóaljhoz őrnagy és parancsnokul Kiss 
Miklóst, valamint

4 )  hasonló m inőségben a ’ budai 2 ík zászlóaljhoz Geb
h a rd  Józsefet. Budapest,  junius 9k én  1 8 4 8 .

I s t v á n  nádor k. helytartó.

H i v a t a l o s  k ö z l é s e k  a ’ h a d ü g y m i n i s z t e r t ő l .
I. Minthogy a ’ magyar ezredek a’ többi h ad se reg  e r e 

jéhez képest számmennyiség tekintetében hátrább  vannak ,  
ennek következtében addig  is, mig az országgyűlés c ’ rész 
ben határozni fog, a ’ minisztérium ő felségét m e g k é r i : m i
szerint a ’ magyar ezredeknél a ’ 4dik zászlóaljak fő -  ’s al
tisztéi kinevezését m egengedni méllózlalnék, hogy annaku- 
tána a ’ besorozandó ujonezok kész segélyzclbe jöhessenek, 
és országunk vészterhes állása újabb erővel szap o ro d v a ,—  
mindinkább hatalmasabban derüljön.

II. A’ felelős magyar kormánynak igen szivén fekszik a ’ 
hadseregnek  fizetés tekintetében jobb karba  helyzetése, en
nélfogva a ’ legközelebb o rszággyűlésen ,  e r re  nézve kész 
tervek fognak beadatni, újabb bizonyságául annak: melly i -  
gen  méltányolja a ’ korm ány a ’ hadseregnek  hazánk b á to r 
sá g á ra  teli fáradalmit.

III. Mély fájdalommal teszem közhírré azt:  miszerint a ’ 
Gallicziában tanyázóW ürtenberg  huszár-ezrednek  egyik szá
zada —  talán túlbuzgó hazafiságból —  Öszszeesküvés által 
onnét eltávozott, és M agyarországba jött; a ’ melly igen  fájla
lom ezen esetet, melly ám bár első illyetén példa a ’ m agyar 
h a d s e r e g b e n , de mégis ellenségeinknek újabb fegyvert ad 
kezeibe, ép olly arányban vagyok kénytelen állomásomnál 
fogva e ’ tény fölött rosszalásomat kijelenteni. Hadi bizolt— 
ványt neveztem ki magyar főtisztekből, melly a ’ tényre szol
gáltató okokat a ’ hadi törvények ér te lm ében kinyomozza. 
A’ büntetésre  nézve ő felsége királyunk határozata  beváratik. 
Reméllem, hogy át fogja mindenki lá tn i:  miszerint hazánkat 
csak a ’ rend, igazság és tö rvényesség szent ihlete teheti va
lódi b o ld o g g á ,  csak az alapíthatja m eg  jövendő nagyságá t 
és bo ldogságát.  Budapesten, jun. 6 án  1 8 4 8 .

M é s z á r o s  Lázár, hadügyminiszter.

Ä  vallás és közoktatási minisztertől.
A’ kassai fő tanodánál Jancsik Mihály halálával m e g ü 

rült állodalomlani és bányajogi tanszék betöltése végeit ,  a’ 
m agyar  tudományos egyetem előtt tar tandó p ályázati ,  é. ju 
nius 1 5 é re  tűzetett.

A’ pénzügyi miniszter PrikKároly halála által m e g ü re 
sedett rónaszéki sóbányatiszti á llomásra M a r k u s  Ágoston 
segélydijas bányászati gyakornokot nevezte ki.

A ’ k e r e s k e d é s i  m i n i s z t e r  általW ald m an s täd -  
tor Ferencz  pesti harm inczadi gyakornok, a’ bécsi s e g é d -  
harminczadi hivatalhoz írnoknak kineveztetett.

F e l s z ó l í t á s .  Az országos nemzeti ő rség  e lrende
zésére  megbízott haditanács 6  lovas és 14  gyalog egész 
nem zetőrségi 2  ezüst forintos posztóból készült m in ta - ru h á 
kat (M uster-U niform en) készíttetett, a ’ v égre ,  hogy azok az 
o rszág  különféle megyéibe utánozás végett  szétküldessenek.

A’ mostani pesti v á sá r ra  a ’ megyékből ide érkezett t. 
ez. u raságok  ezennel kéretnek, illető megyéiknek ezen minta
ruhák elvitelére.

A’ ruhák álveendhelők kecskeméti utczában 4 0 9 .  sz, 
alatti Patis-féle  házban, az alulirt lakán. Budapest, jun. 7 én  
1 8 4 8 . —  B a l d a c  c i s .k . ,  ezredes.

Budapest lakossága édes hazánk iránti í j í v  szeretelét,  
és ellenségei ellen védelm ezésre  lelkes készségé t,  minden 
híven érző magyarnak igaz ö rö m é re ,  az által bizonyitá be, 
h o g y e ’rövid időben már is az itt alakítandó két honvédzász
lóalj kívánt száma önkéntesekkel egészen beteli; midőn te 
hát e ’ hazaüui buzgalm okért  tiszta szívből köszönetemet ny i l -  
ványilom, egyszersmind a ’toborzást itt helyben megszüntetni 
rendelem. Budapest, júniusban 1 8 4 7 .

M é s z á r o s  L ázár,  m. k. hadügyminiszter.

&C3?" A ’ pünkösd ünnepek miatt jövő kedden vagy is junius 13káü lappal nem szolgálhatunk.



282

A' kereskedelm i minisztertől.
A’ pesti bábsülő czéhnek, az iparos fiatalság panaszai 

folytában hozzám felterjesztett nyilatkozatából örömmel é r 
tettem, miképen az újabb időben elhatározta, hogy minden 
nyolczadik vasárnap fölolvasások tartassanak a ’ szakmányo- 
kat illető munkákból, vagy ha ezeknek híjával lennének, szó
val értekezzenek egymás közölt.

Örömmel értesültem a ’ czéhnek ez üdvös rendezkedé- 
séről, meg lévén győződve, hogy ebbeli határozata a ’ mint 
a1 hivatás lelkes ügyszere te téből’s a ’ tudományos mivellség 
méltánylásából fakadt: úgy a ’ szakszerű isméretek ter jesz
tésire ’s az illető ip a rág  nemesbítésére  nagy befolyással le

i s t e n d . —
Intézkedtem a’ pestvárosi hatóságnál, miszerint a de

rék czéhheltudaltassék nemes kezdeménye fölötti örömem és 
őszinte méltánylásom. Budapest,  jun. 4én  1 8 4 8 .

Ä  p én zü g y i m inisztérium  részéről.
Jegyzéke azon ajandokok és kölcsönöknek, mellyek 

a’ hazai kincstár fölsegéllésére a ’ budai főpénztai nal s a pesti 
beváltó hivatalnál készpénzben ’s ércznemüekben folyó hó 

3a ig  tétettek.
1) Bu d á n : a )  ajándokul adtak ezüst pénzben : a’ bu 

dai német szabók 5 0  ft, Szabó István 2  ft, Szalacsy István 
1 0 0 ft, budai német szabó-társulat 10 ft. Taby Gusztáv 5 ft, 
jákóhalmi község 2 0 0  ft, E rdős Mihály 1 0 0  ft, l a s n e r  Antal 
5 0  ft, Tasner Antalné 2 0  ft, Tasner Géza l ft, Tasner Alisz 
1 ft, a’ budapesti postaigazgatósági tisztviselők 4 4 5  ft. —  
(Azonkívül f. e. julius 1 tői kezdve 3 éven át évnegyedenkint 
4 4 5  ftot ajánlottak).  A’budai szónoklaltanulók 15 ft, Károlyi 
Lajos 5 ft, Károlyi Sándor 5 f t ,Károlyi Zsigmond 5 ft, L o ca -  
telliLászló S 3  ft. 2 0  kr, vakintézeti személyzet 5 ft. 2 8  kr, 
Kovács József 10 ft, vakintézetinövendékek 5 ft, D öm södm . 
város 1 6 2 0  ft, pesti e. b. váltó törv.szék tagjai l 6 S f t . 4 3 k r ,  
(ezenkívül f. e. junius l tő l  kezdve évenként 1 3 6 2  forintot 
ajánlottak).

b )  kölcsönképen adtak ezüst pénzben: Rombauer Ti
vadar 3 0 0  ft, pesti polg. kereskedelmi tá rsaság  2 0 ,0 0 0  ft, 
Spányik Giiczér 1 5 0  ft, Fiuk Eduard 5 0 0  ft, F luk-Reisinger 
Al oizia 2 0 0  ft, Huk Auguszta 1 0 0  ft, Fiuk L auia  1 0 0  ft ,  
Fiuk Paulina 1 0 0  ft, Erdős Mihály 2 0 0 0  f t ,  Nagy Péter 
2 0 0  ft, Jakab István 1 5 0  ft, Károlyi István 1 0 0 0  ft , Sax 
Ignácz 4 0 0  ft, Kálossy József 5 0  ft, Kálossy Karolina 5 0  ft, 
Somogy vmegyei földesurak tizedpénzt 6 0 0 0  ft.

2 )  P e s t e n  a)  ajándokul adtak ezüst pénzben: Pest
város lakosai 5 6 6 4  ft. 3 kr. aranyban pedig 9 8  ft. 5 0  krt,— • 
újabban adtak ezüstben 4 8 2 7  ft. 21 kr, aranyban 2 2  ft .30kr .  
— ismét 3 4 6 0  frt 5 8  krt, aranyban 2 7  ft.— ismét 3 9 7 3  ft. 
3 5  krt, aranyban 9 4  ft 3 0  krt, Németszegi Benedek 15 p. ft. 
— Pestv.gye részéről 1 5 9 9  f t 2 4  kr, újabban 5 8 7  ft l O ^ k r ,  
ismét 9 ft 7 kr. —  Érez értékben Szabó János 5 ft 2 8  kr, 
ugyanaz 4 2  frt 13 kr, Koszgleba László 8 ft 5 1 kr, Rédey 
Anna 2 9  ft 4 5  kr, ugyanaz 7 ft 3 0  kr, ismét 2 4  kr, Német
szegi Benedekné Rőth Emilia 7 0  ft, Katies Ádám 2 7  ft 15 kr, 
Molnár Victoria 6 0  f t 4 3  kr, gr. Teleki László 3 6 6 f t 5 5 k r ,  
Kölber Karolin 9 3 f t 2 6 k r ,  kápt.  Váczváros lakosai 5 7  frt 
3 0  kr, dabiref .  egyház 18 frt 3 6  kr,  Földváry-Madarassy 
Mária 4 8  ft 3 2  kr, Sághy Mihály nagyprépost 7 6  ft, W il l— 
radet Zsigmond 2 0  ft 3 8  kr, Tarczalovies Antal 62  ft 2 5  kr, 
Gyra Szilárd 1 2 7  ft 2 7  kr, Vürczler Karolin 4 3  ft 45  kr, 
SchernhofFer János 71 ft 4 5  kr, Kovács Rozália 5 ft 4 6 k r ,  
Frankenstein Ig n ácz5 4  frt 41  kr, T .-F ü red  helység lakosai 
7 3  ft 5 0  kr.

b )  Kölcsönül adtak és ped ig  ezüst pénzben— Pest vá
ros lakosai 4 9 4 0  ft, aranyban 6 3  ft, újabban 4 1 0 0  ft, ismét 
1 9 7 0  ft, Kövesdy Jozefa 2 0 0  ft, Jelenffy Ágoston 1 0 0 0  ft, 
Schaffer János 5 0 0  f t ,Kincsósy Endre 1 0 0  ft, D a ru v áry F e-  
rencz 1 0 0  ft, Dab helység lakosai 8 0  ft, Krause Lipót 19 ft 
3 0  krt, Ulrich c sa lád2 4 0 0  ft, ércznemüekben g r .  Pe jache -  
vich János 1 1 6  ft 5 2  krt, Fáy András 6 6  ft 3  krt, Rombauer 
Tivadar 2 3  ft 10  krt, László-Szűcs Jozefa 4 5 7  ft 5 2  kr t ,  
Arányi Lajos 4 7  ft 41 krt, újabban 14 ft 2 2  krt, •—  ájta los- 
szerzet 1 3 8 8  ft 17 krt, Kálossy József 5 9  ft 3 2  kr, Fuchs-  
VVeber asszony 17  ft 5 6  krt, Bajzáth J ó s e f 2 4  ft 5 0  krt, 
F rölich-W eber Friderika 4 6 5  forint 4 5  krt, Perlaky Sándor 
l 6 6 f t  3 6krt ,  Eckstein Rudolf 1 4 7  frt 4 7  krt, Ritter Henriette  
1 6 6  ft 3 6  krt, Kövesdy Jozefa 7 3  ft 12 krt, Stuller Ferencz 
8 0  ft 12  k r t ,  Fuchs Iíeresztély 2 0 3 ft 3 0  krt ,Szem erényi 
Károly 101 ft 2 6  krt, özv. Ilalassy Ignáczné 8 7 6  ft 4 5  krt, 
E arnary  Ferencz 5 0  ft, Katona Lajos 8 9  ft 3 2  krt, Balás 
Ágoston 1 7 5  f t 4 3  krt , Lieder Frigyes 1 0 3  ft 4 0  krt, K acs-  
kovics Lajos 1 51  ft 5 8  krt, Orzovenszky Károly 6 9  ft2 1  krt, 
Müller János 2 6 2  ft 12 krt, ugyanaz 3 6  fi 10 krt, Székács 
és Vörös Julia 2 6 9  ft 6 krt, Schaeffer János 1 5 4  ft, Hajós 
József 1 6 5  ft 5 7  krt ,K rausze  Lipót 18 0  ft 3 0  kr t ,  Schütze 
T ivadar 10 ft, Keller Sándor 9 4  ft 3 8  krt, Poliak Karolin 
1 1 4  ft 3 7  krt, Miske György 7 3  ft, 6 krt, koltári Horváth 
2 1 1  ft 10 krt, Illés Ádám 5 4  ft 5 8  krt. Selényi Antal 9 5  ft 
5 4  krt, Szigligeti Ede 3 4  f t 2 0  krt, Steinitzer Farkas 3 5  ft

2 5  krt, ZsemberyLászló l 9 4 f t  7krt ,  Zsembery Zsuzsánna 
1 6 3  ft 4 5  krt, Horváth Mihály prépos t 1 7 9  ft 5 9  krt, 
Batthyány Lajos 6 5 7  ft 2 0  krt.

Öszszesen a ’ fenirt napig Budapesten beszolgáltatott 
ajándokul 4 5 , 8 0 5  ft 3 2 2A  krt ,  kölcsönképen pedig  6 0 , 9 8 0  
2 9  kr.—

Ezeken kívül Győrváros részéről küldetett készpénzül— 
5 9 4 4  ft 3 3  kr— és egy ezüst készü le t; de a’ kísérőlevélből 
ki nem tetszvén az, mennyi ebből kölcsön ’s mennyi ajándok ? 
az egész küldemény ideiglenesen letétkép vétetett bevetelbe. 
Kelt Budapesten junius 5 én  1 8 4 8 .  —  S t u l l e r  F e r e n c z  
miniszteri titkár.

Minthogy az apró váltópénz utáni kérdezősködések igen 
gyakoriak, -— ezennel közhírül adatik, hogy a’ pes l ih a rm in -  
czad-hivatalnál convenliós réz krajezárok beváltás utján m e g 
szerezhetők. -—  Budán, 1 8 4 8 ki május 2 7 én .

A’ pénzügyi miniszter Gáspár József só-hivatali  g ya
kornokot aradi Írnoknak nevezé ki.

Az ország, közös nagy ügyei,  mellyek előtt mindennek 
háttérbe kell v o n u ln i , ’s a ’ pénzügyi miniszternek hoszszas 
betegeskedése alatt halmazra gyűlt egyéb teendőji idejének 
minden perezét igénybe vevén, kényszerül kijelenteni, mikép 
a ’rögtöni intézkedést igénylő ügyek hátiérbeszoritása nélkül 
nem teheti, hogy hivat, órái nagyobb részét személyes ér te 
kezésekkel töltse e l ;  minélfogva tudatja az illetőkkel, hogy 
mind h ivata los , mind m a g á n -ü g y e k b e n , hetenként csupán 
kétszer értekezhetni vele személyesen, u.m. csütörtökön és 
vasárnap délelőtti 10 órától délutáni 1 óráig , Budán a ’ vár
ban hivatalos szobáiban. --------- Azoknak, kik Írásban kíván
nák óhajtásaikat előadni, a ’miniszteri titoknoki hivatal n ap o n 
ta regge l i  9 órától délutáni 2  óráig  nyitva állván.

Kelt Budapesten I8 4 8 ik i  junius 6án.
A’ pénzügyi miniszter megbiztából 

R á k ó c z y  J á n o s ,  p .ü .  m.titoknok.

É r t e s í t é s .  Az eddigPesten  szabadsajtó-utezai Hor- 
váth-házban  volt h a d ü g y m i n i s z t e r !  t i t o k n o k i  
h i v a t a 1, f. e. junius 6kán Budára a ’ v á rb a  a ’ f ő h a d I-  
k o r m á n y  uj  é p ü l e t é b e  költözvén át, ezennel a ’ hi
vatalos levelezések és beadványok is olt lesznek elfogadan-  
dók. K o r p o n a y ,  hadügyminiszteri titoknok.

A z igazságü gyi minisztériumtól.
I. Ó fönsége, a ’ nádor. kir. helytartó, az igazságügyi 

miniszter e lőterjesztésére Z s o l d o s  Ignáczot, a ’ váltófel
törvényszék közbiráját ugyanazon törvényszéknél alelnökké, 
H ö g y é s z y P á l  kir. tábla biráját a ’ sopronyi elsőbiróságu 
törvényszéknél elnökké, L i p  t h a y  Antalk. táblai praelatust 
a ’ hétszemélyes tábla közbirájává, N a g y  Istvánt és Z s i v o -  
r a  Györgyöt a ’ hétszemélyes táblánál váltói e lő ad ó k k á ’s 
ugyanazon tábla közbiráivá, L é v a y  Sándor és M á r i á s s y  
Gábor egri  kanonokokat a ’ királyi tábla praelatusaivá; A b o -  
n y i  Istvánt, A s z t a l o s  Pált, B é r e s  e y  L ajost’s G é l  l é n  
Jósefet a ’ kir. tábla közb irá ivá’s az utóbbit ugyanott úrbéri 
előadóvá, 0 r d ó d y  Flóriánt és C s e r n e c z k y  Józsefet a ’ 
pesti első bir.váltótörvényszék közbiráit ,az ugyanitteni felvál
tótörvényszék közbiráivá nevezte ki.

II. Ő fönsége, a ’ n ádor  kir. helytartó, az igazságügyi 
miniszter e lő terjesz tésére ,  L a n g  Károlyt és P o p o v i c s  
S i m o n t  az igazságügyi minisztériumnál titoknokokká n e 
vezte ki. —

A z újólag alakult m a g ya r-n eve lési tá rsaság  m űkö
dései ( r ö v i d  k i v o n a t b a n . )

Hazánk szabadságának fölvirultával N e y  Ferencz föl— 
szólitására uj életet nyert a ’ m ár enyészethez közel állott N e
ve lés i- tá rsaság  is. Martius 2 5 k én  ta r tá u jo n  alakuló gyűlését,  
melly időtől hat gyűlésben folytatta működésit szépszámú kö
zönség jelenlétében.

Az alakuló gyűlésben N e y  Ferencznek a ’ tá rsaság  föl— 
ébresztéséért köszönet szavaztatván ideiglenes elnökül ő vá
lasztatott meg, jegyzőül L á z  á r  Mihály, pénztárnokul Mu
t s  c h e n b a c h e r  Alajos, könyvtárnokká II a n á k János, 
ideiglenes választványi tagokká Ney Ferencz ,  Peregrin i  E -  
lek,KanyaPál, Tavasy Lajos, Mutschenbacher Alajos,’s Hanák 
lőnek megválasztva, kik a ’ tá rsaság  alapvonalainak elkészí
tésére  is megbizattak.

Második ülésben bemulalá a ’ válaszlvány a ’ tá r s a 
ság  alapszabályait, mellyek némi változtatással he lybenha- 
gyatván kinyomatni rendeltetlek. Tártalmok következő :

1 § .  C z é l j  a : a ’ nevelési közügyet mind saját k ö ré 
ben, mind hazaszerle  erkölcsi ’s tudományos szempontból 
előmozdítani.

2  § .  Négy működési módot jelelt k i :  a )  önkörébeni 
eszmecserét, és értekezést, — tehát  önképezést,—  b )  iro 
dalmi működést c )  nyilvános fölolvasásokat, d) írásbeli közle

kedést a’ haza minden részeiben levő nevelési ügybarátokkal.
3 § .  A’ gyűlések, mellyek részint köztanácskozásiak,ré

szint szakiak, nyilványosak.
4 §. Gyűlések havonként kétszer, az elnöknek elóleges 

tudósítása utján tartatnak, ezeken kívül rendkívüli esetekben 
az elnöknek jo g a  van gyűlést tarthatni.

5 §. Tisztviselőkul tekintetnek, kik a ’ tá rsaság  anyagi 
létét kezelik, u. m. e l n ö k ,  j e g y z ő ,  k ö n y v t á r n o k ,  
p é n z l á r n o k  ’s hat választványi tag , kik évenként válasz
tatnak.

6 §. A’ tagok egyenlők.
7 §. A’ tá rsaság  költségeinek fedezésére minden tag 

évenként két ezüst forintot fizet.
8 §. Bármelly adomány hálás Köszönettel vétetik, ’s 

azokról nyilványos számadás adatik.
A’ harmadik gyűlés határozata szerint,  a ’ beirott ta 

gokon kívül, a ’ nevelésügy egyéb barátai is meghívandók. A’ 
tá rsaság  működéseinek közlésére pedig  valamelly hírlap föl
fog  kéretni rovat-nyitásra .

A’ negyedik gyűlés p á l y á k  é r d é s t  tűzött ki illy föl
adatta l:  „Adassanak elő röviden a ’ forradalmi események 
fővonalai poli tica-m oralis  szempontból, ’s az ezekből fejlő— 
döltnépjogok különös tekintettel hazánkra —  ismértessenek 
meg a ’ néptanítók polgári nagy kötelességeikkel, mellyek 
betöltése által —  mint természetes tanácsadóji a ’ népnek  —  
átalakulásunk békés eszközlésére nagy szolgálatot tehetnek 
a ’ hazának. —  E ’ tekintetből terjesztessenek elő azon köte
lességek, mellyek a’ néptanilókal a ’ nép irányában különö
sebben illetik,’sa ’módok,mellyek szerint e’hivatásuknak m eg
felelhetnek. Továbbá iskoláikra vonatkozólag szólit tassanak 
fel a ’ néptanítók a’ kor-igényelte  reformokra, ’s e’ tekintet
ben a ’ nevelési társasághozi csatlakozásra.“

Az ötödik gyűlésnek bemutatá  az elnök a ’ kitűzött p á -  
ly  a k é r d é s r e  érkezett egyetlen müvet „Adtál isten szabad
ságot ,  adj hozzá értelmet is“  jeligével, melly a’ bírálóknak 
azonnal át is adatott.— A’ tá rsaság  é v f o r d u l a t i  napjául 
martius 15ke határoztatolt,  m ert ennek köszöni társaságunk 
iseletének uj felderültét.— Továbbá felszólítás rendeltetett 
intéztetni a ’ vidéki tanítók és nevelőkhöz, a’pestihez hason
ló nevelési tá rsaságok  alakítása tárgyában, felfognak k é re t
ni a r r a  is, hogy társulataikat a ’közponlival kölcsönös érint
kezésbe tenni szíveskedjenek, mellynek érdekessé tétele iránt 
tá rsaság  eszközökről gondoskodni el nemmulasztandja .—  
Nehogy a ’ gyűlések meddő vitatkozásokban czélt téveszsze- 
nek, ezentúl minden gyűlés a’ legközelebb következő gyűlés
nek tárgyául szakkérdéseket tüzend ki:Igy e ’gyülésből követ
kező kézdések tűzettek ki vitatkozás tárgyaiul :

1. Melly érdekek ösztönözhetik a ’ m ár létező, vagy n e 
tán keletkezendő vidéki társulatokat a ’ központihozicsatlako
z á s r a ? — ■

2. Mikép lehetne a ’ kisdedovást az elemi tanodákkal 
egy tanítónak vezérlése alatt öszszeolvasztani ?

3. Mikép kell intézni a ’ nevelést, hogy a ’ gyerm ek is 
megszokja a ’ nemzet érdekében engedelmeskedni, és annak 
érdeke e l len n em  engedelm eskedni?

4. Mi leendő a ’ nevelőkmind eddig m egtagadott  jogi 
állásának kivívására, ?

A’ hatodik gyűlésben a ’ p á l y a m u n k a  bírá lásá ra  
megbízott tagok  adák elő bírálói nézeteiket, szerintük a’ 
munka kitűzött czéljának teljesen megfelelő ’s mint illyen ki
nyomatni határ oztatolt. Szerzője Németi Im re, ki hogy a ’ tá r
saság  u jrokonczélu munka kiadással használhasson népünk
nek, pályamunkájanyert ju ta lm áta ’ tá rsaságnak  ajándékozni 
szíveskedett. Hazafiui áldozata éljen,’sköszöneltel fogadtatott.  
Ez a ’tá rsaság  eddigi rövid működése. H ogytöbbetnem  lett,az 
nem az ő akaratán múlt, hanem okozta az események hullám
roham a, melly a ’ nevelésügy annyira fontos, de zajtalan é r 
d ek é rő l ,  leg többek figyelmét a ’ politika te ré re  ragad ta  ’s 
okozta a ’ tá rsaság  erejének parányisága, mellyel a ’ legtisz
tább akarat ’s buzgalom mellett is csak lépege tve  haladba 
nagy czéljai felé.

Pesten, junius 8kán 1 8 4 8 .
B á n á t i  Károly 

a’ név. társ. helyettes jegyzője.

A ’ szabók és asztalosok tegnapelőtt lázadásban voltak 
en miniatűr, kívánták: hogy a ’ sok külföldi— náluknál jobban  
fizetett legénység  tiltassék ki a ’ hazából. Eslve d em ons tra 
t e  végeit megjelentek az indóháznál,  hengerm alom nál,  ’s a ’ 
lánczhídnál.  De sikerülvén őket capacitálni, a ’ Schneider r e -  
volulio jobb siker reménye fejében eloszlott. — Ezen em b e - .  
rek maguk sem tudják, bogyók  az illyr—moszka emissariusok 
nyomoru eszküziűl használtatnak fel.

V i »I é k i  ni o z g a I ni a k-
T u r ó c z m e g y e .  Hozzánk is elérkezett a ’ lázilók e l

leni statárium ; azonban május 2 3 k án ,  midőn szent Mártonba 
szám osabban öszszejüvénk, nem csekély bámulattal kérdezők
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egymást a ’ tartandó gyülekezet alakjáról vagyis jo b b an  mond
va nevéről; mert jó vagy rósz értelemből, egyik já rá sb an  az 
alispáni levél következtében bizottványi gyűlés h irdettetvén, 
más szolgabirák ellenben csupán az alispán által kijelölt e -  
gyedeket biván meg , némellyek p ed ig  magokat közvetlen 
alispánilagmeghivatotlaknak mondván, csak miután a ’ m e 
g y e i te rem b en  öszszegyültünk és a ’ statariumi rendelet föl
olvastatott, kérdés támadván a’ gyülekezet neve ’s ha tásköre 
iránt,  azt egyszerű tanácskozványnak neveztük el és a ’ fölol
vasott rendeletre  véleményünket csak conversationalis m o
dorban jelentettük ki. A ’ többség azon véleményben v a l a , 
hogy e’ megye m ár statariumi hatósággal ’s b író ság g a l  lé
vén ellátva, miután ezen rendelet csak a ’ statarialis hatáskör 
kiterjesztése, ez okbul e légséges, ha a ’ rendelet másolata a 
biróságnakkiadatik  ’s egyszersmind az egész megyében szo
kott módonközhirré  tétetik. Különös, hogy ez alkalommal is 
kellett a ’ tót elemnek vi vocis nyilványulni, holott a r ra  épen
szükség nem volt, mertkimondatott,  hogy semmi k ö z -d e  csak 
magánytanácskozás lévén, kiki úgy szólhat mintakar ,  de más 
beszédjének rnagyarázását szinte nem követelheti. Nem cse 
kély álmélaltal hallók L iebhardm egyei  mérnök nyilatkozását 
mellyszerint a ’ statárium szükségét kétségbe vonni látszott; 
mire nyomban némellyek részéről m egjegvez te te lt , hogy ő 
is egyike az izgatóknak, ki e minőségben május 8ankitünő— 
leg szerepelt; sőt Lehoczky Pál nyilván k ije len té , hogy szent 
szószékekről izgató beszédek tartatnak, lazító proclamatiók 
keringnek és nemzeti rózsák helyett kétszínűéit \iseltetnek. 
Kiki azt hitte, vagy legalább méltán várhatta, hogy illynemü 
’s közhelyen történt felfödözés, azt, mit a ’ tö r v é n y ’s a ’ m i
nisztériumi parancsok rendelnek, előidézendi; de ez e lhang
zo t t .—  (Ez ösztön vo ltakkor előfizetésre)

A’ nemzeti ő rsereg  megyénkben m ár öszszeiratolt és 
száma körülbelül 3 0 0 0 r e  megy.Iránta  nagy lelkesedés nincs, 
m ert népünk jobban szokott az ekeforgatáshoz ’s a ’ keres 
kedési id e -  ’s tova barangoláshoz ’s ez utoni kenyérkeresés
hez, mint a’ fegyverviseléshez.

Mező Dániel versei mindazoknál tetszést nyertek , kik 
hazájok ’s uralkodójokhoz egyarán t hiven rag aszk o d n ak ; ha 
kinek pedig annak ellentélü versei jobban  tetszenek, nincs e -  
gyéb megjegyezni valóm, csak h o g y : pictoribus alque p o e -  
tis quidlibet audendi sem per fűit quaea polestas, et de gust i-  
bus non est d ispu tandum !

A ’ különféle hírlapok száma naponkint szaporodik , de 
mi vidékiek kiváncsiak vagyunk tudni: szaporodik é aránylag 
az olvasók száma is? sőt miután nyilványosság korszakában 
é lü n k ,n em ártan a ,  legalább a ’ statistikai adatok szaporítása  
tekintetéből,  ha minden hir lap-szerkesztőség előüzetőji szá
mát hiven bevallaná. Ez néhány év előtt m eg k isé r te te t t , de 
nagy zajra szolgált alkalmul, ped ig  emlékezem hogy a ’titkok 
korában a’ Magyar kurir m ég  az előfizetők neveit is közhírré  
tévé. —

Julius 2kán tartandó or.gyülés hire hozzánk is eljutott 
már, a ’ köveljelöllségi combinatiók sokfélék, ’s mivel utasítás 
nem fog adatn i ,annál több a ’ követelés, mi egy követtő l,  
mint okvetellenül keresztül viendő ügy, conditio sine qua 
n o nképenvára t ik .A ’ tót elembeliek nyilván m ondják , hogy 
sokan csak ollyanra szavaznak, ki m agát a ’tót nyelv előmoz
dítására lekötelezi, de azt figyelemre sem veszik, hogy ez 
által m agát a ’ követ depopula r isá lha tja ,’s h o g y e ’ megyének 
sokkal fontosb és minden lakosának kenyeret adó,következő
leg életkérdésii érdekei háttérbe jönnek. Ámde ollyak, kik 
sem nem szántanak, sem nem vetnek, sem nem kereskednek 
’s kiknek esztendei jövedelmük mégis biztosítva v a n ,  azzal 
nem sokat gondolnak; pedig  legalább megemlékezhetnének, 
hogy a’ hajdan tar to t t  h ires vallási vitatkozások semmi jót 
nem szültek, ’s még nagyobb szakadásokat idéztek elő , ’s 
most a ’ nyelvészeti viták utópiákat alkotni szinte nem fognak. 
— Május 2 7 é n  bizottványi gyűlés tartatik, miről majd köze
le b b .—

E g e r ,  junius 2 á ra  volt a’ legközelebb tar to t t  b izottvá
nyi ülésben kitűzve a ’ megyénkben időközt megüresü lt  m e
gyei hivataloknak ideiglenes választás utjáni betöltése,melly 
n ap ra  szép számmal gyűltünk e g y b e , nemcsak bizottványi 
tagok, hanem más po lgártársak  is. A’ gyűlést igen kedvelt 
alispánunk Blaskovics Gyula üdvözlő beszéddel nyitotta m eg , 
melly után néhány a ’ belügyérségtől érkezeit sürgetős levél 
felolvasztván a ’ tisztválasztás megkezdetett , és ped ig  lege l— 
sőbb is az íső  alispáni hivatalra,mielőtt azonban ez betölte t
nék, választást vezérlő elnökre van szükség, mire is legidősb 
főszolgabiránk Okolicsányi Gusztáv kiáltaíotl k i ,  ki is a ’ v á 
lasztásnak előterjesztő, mikép az lS 4 S d ik  5dik  t.czikk 3 0 k i  
§ában az foglaltatik : hogyha a ’ választásra kijelölt eg y e -  
dek közül többen kiáltatván —  szavazást 10 tag kívánna, a -  
zonnal szavazásra kell bocsátani a ’ választást, azért ha illy 
eset fordulna elő, kívánnak é e’ t.czikk ér te lm ében a ’ bizott
ványi tagok szavazni? mire igen szó hangzott ,ezután  egy szív 
és érzelemből eredt szavakkal az lső  alispáni h ivatalra Blas
kovics névtől hangzott a ’ terem, mire az elnök öröm teli sza

vakkal je lenté  ki Blaskovics Gyulát első alispánnak, 2od  al
ispánnak hasonló felkiáltással Puky Miklós lön megválasztva, 
kik is az esküt azonnal le te tték, ezután l s ő  alispánunk vette 
át az elnökséget ’s a ’ választás folytaltatott, főjegyzőnk lett 
szinte felkiáltással derék volt országgyűlési követünk Schné 
László , l ső  aljegyző főczimmel: Luby István, 2od aljegyző 
miután megválasztatotlje les 2od követünk Radios Miklós, e -  
zen hivatalt gyengélkedő egészsége miatt el nem vállalhatván 
szavazattöbbséggel Erdély József vá lasz ta to tt , a ’ pénztá r— 
nokságol Kovács Ferencz aljegyző letette, ezt azonban szives 
bizalom-nyilványitás után újra e lválla lta ,  árva választványi 
jegyző felkiáltással Majzik Bódog lett.

A’ tiszaijárásban főszolgabíró lett szavazás utján ’So l-  
dos Imre eddigi a lszolgabiró , Szombathelyi János alszolga- 
biró hivatala további viseléséről lemondott,  hivatalát azon
ban az iránta  mutatkozó ragaszkodás következtében tovább 
is folytatni késznek nyilatkozott, ekként az ü rességben  volt 
két alszolgabirói hivatalra Kürtby Ferencz és Nagyfejeö Má
tyás rendszerinti  esküttek választattak, az ezek által m egürült 
eskülti hivatalokra ped ig  Veresm arty  Endre  és Sanka L a 
jos választattak.

A’ tárnái já rásban  megürült 3  alszolgabirói hivatalra 
Almásy Sándor, Molnár Lajos és Bíró Adalbert választattak 
meg; a ’ ké tesküttségre  ped ig  szavazattöbbséggel Rakovszky 
Károly és Fejér József.

A’ gyöngyösi já rásbel i  a lszo lgab iróságra  Kürthy K á
roly eskütt választatott, az ugyanott hiányzó két eskütti hiva
talra szavazattöbbséggel Kürthy Antal ésP e th eő  Imre. A’ ti
szai já rásbe l i  csendbiz tosságra  Pethes János eskütti czimmel. 
A’ felsőbb helyen is megállapított rendszeres  két úti biztosi 
uj állomásra: Csiky Károly és KÖnigh Károly, a ’ tiszti első a l -  
ügyészi hivatalra v égre  Lipcsey Péter felkiáltással, tisztelet
beli jegyzőknek megválasztattak: Hanák Sándor és A xm anF e-  
rencz, tiszt. alügyészeknek:Csernyus Adolf, FejérZsig.,Lipcsey 
József és Ledek István, tiszt, alszolgabirónak: Hanisz Alajos; 
tisztel, eskütteknek: Ürméndy Lajos, Imrey György, Császár 
József és Kulcsár Pál, tisztel, főorvosnak Karácsonyi János, 
tisztel, seborvosnak Yururapek Károly. Junius 3kán az uj 
tisztviselők közül a ’ jelen voltak szokott hivatali esküjüket le
telték, melly alkalommal tarnajárási megválasztott egyik al
szolgabiró  Molnár Lajos házi körülményeinél fogva hivata
láról lem ondott ,  ’s helyette a lszolgabirónak Majzik Viktor 
választatott egyhangúlag  m eg , ennek helyébe pedig  r. e s -  
kültnek Imrey György. A ’ bizottványi ülés m ég  folytattatni 
fog néhány nap ig , beadá ugyancsak l s ő  alispán ur az eskütt— 
széki képességge l bírók öszszeirását,ugy a ’ közvádlók és tö r 
vényszéki tagok névsorá t ,  mellyek is helybenhagyattak. 2 0 á n  
csakugyan újabb szóvita után is Pestre megy Hevesmegye bi
zalmat demonstrálni a ’ függet len  m agyar  miniszterségnek, 
mint inditványzó megye következetességnél fogva, ha m aga 
leend is minden megyék közül Pesten, eddig  tudtunkra csak 
Szeged város fog ez ügyben oda já ru ln i ,a ’ többi aligha el nem 
marad, hiedelmünk szerint az országgyűlésig , mi m ár küszö
bön áll; mert igen  sok a ’ teendője minden m eg y én ek ;  nem 
hogy bizalmat demonstrálni menjen P e s t r e ,  úgy is annak 
legjobb m ó d ja ’s helye leend az országgyűlés alatt,  ’s mi te l 
jesen  reméll jük annak el nem m aradását.

A r a d v á r o s á b a n  a ’ tisztikar következően alakult 
f. észt. május 2 6kán :

P o lgárm ester :  Török Gábor a radm egyei első alispán; 
biró: Pulbo Konstantin eddigi első aljegyző; kapitány: Schei
n e t  Ferdinánd váltóügyvéd; tanácsnokok: Hajka Döme ed 
digi levéltárnok, Vranovics János eddigi kültanácsi j e g y z ő , 
Szekulics János eddigi p ö r tá rn o k ,  Mayer Im re h. üg y v éd ,  
Blaskovics Im re eddigi másodkapitány, Petr i l laPál ügyvéd , 
Petrovics János eddigi liszt, je g y z ő ;  főjegyző: Kopcsányi 
Kristóf eddigi másod aljegyző; aljegyzők: Simon Ignácz vál— 
tóügyvéd, Prohászka Ferencz eddigi igtató ; fő ü g y ész : Klein 
József és alügyész Brankovics Balázs eddigi lisztbeli a lü g y é -  
szek; másodkapitány: Ebesfalvay Döme eddigi kapitányi Ír
nok; levéllárnok: if j .Nagy János h. ügyvéd; földbiró : D óm 
ján  Antal, ki eddig is az vo l t ;  számvevő: Deák Alajos eddigi 
számvevői segéd ; főorvos: Munkácsy Miklós eddigi m eg y e
kórházi igazga tó; se b é s z : Klein Ferencz, ki eddig is v o l t ; 
mérnök: H err  Ádám, ki eddig  is volt. (N .)

S z a k o l c z á n  a ’ tisztujítás május I 9 é n  tör tént m eg . 
Po lgárm ester :  Koreszky József;biró: Szmazsenka F erd inand ; 
tanácsnokok: Kubovich Antal, Drabek Pál,  Tomecsek József, 
Mihálik János, H ütnerK .,  K rá lL .— Az egész tisztikar m a 
gyar  szellemű.

K a s s a ,  junius 4kén. A’ tiszlujilás múlt hó 2 9 é n  vévé 
kezdelét,azeddig megválasztott tisztviselők névsora  következő: 
po lgárm este r  lett grófDevsewffy Ferencz.Biró lett Rimanóczi 
F erencz; főkapitány: Pap József; tanácsnokok: Aranyosi J á 
nos, Baranyai Is tván,Kloczkó Ján o s ,  Tomka Miklós, Várjon 
Gábor, Czitó Dániel, Török Sámuel, Szászi Ignácz, Dobai L a 

jos, Polinszky Alajos; főjegyzők: 1 sőSzojka Sándor;  2dik F e 
kete János; aljegyzők: lső  Mesko Sándor,  2ik Horváth Vin- 
cze; alkapitány: Gönczi József; főügyészek: l s ő S z é c s e i  I m 
re,  2ik Török József; számvevő: Aiczinger József;  főorvo
sok: l s ő  Sihulszky Frigyes;  2dik Volni István; sebész: L u k a -  
csics Antal.

H orvátországból küldöttség volt Insbruckban, ’s ő 
felsége — mikint hitelesen értesítve vagyunk —  ekkép m é l -  
tóztatolt válaszolni a ’ küldöttség k é re lm e z é s é re : „Ö röm m el 
veszem a ’hűségnek és ragaszkodásnak általatok nyilványitolt 
érzelmeit; mi az ideiglenes alkotványt illeti, mellyet kérlek: 
miután a ’ magyar korona alatt „egyesült tar tom ányok kor
mányzásának egységét a ’ legközelebbi o rszággyűlésen  alko
tott törvények érte lmében határozottan föntartani akarom, 
’s ennek folytán a ’ horvátország i bánnak a ’ kellő u tas ításo
kat már kiadtam, ebbeli kérelmeteket m eg  nem adha tom ;4 * 
hogy mégis a ’ H orvátországban ezidőszerin t e lterjedt nyug
talanságokat minélelőbb eloszlathassam, a ’ bánt m agam  e b 
be rendeltem. További rendeleteimet a ’ m ag a  utján rövid 
időn tudatom veletek.

A’ turopolyaiak máj. 2 9 k én  tárták m eg  tisztválasztásu
kat. Grófnak J o  z ip  o v i e s  István, a l g r ó f f á Mo d i c s  Albert 
(az eddigi)  mint szinte kapitánnyá is az eddigi S p i s s i c s 
Károly választatott .

Kolozsvár. Május 31  én a ’ kolozsvári po lg á rság  Percnyi 
Z s igm ondnál ,  a ’ nagy M agyarország felelős ministeriuma 
küldötténél tisztelkedelt.

A’ mentet déli 12 órakor vala.
Szép volt l á tn ia ’ hódoló nép tengert ,  melly nemzeti lo 

bogója  a la t t ,  mintha a ’ szabadság hajójának vitorlái lettek 
volna, saját minisztériuma küldötténél tisztelgett.

Szónokolt Gyulai Pál.
Az országnak,melly történetkönyve utolsó lapját a’v ilá-  

gon legd icsőségesebben  ir ta  m eg , az unió iránt érzelmeit 
tolmácsold.

És Perényi ennek hasznait akarta  válaszában m eg m u 
tatni. Most kezdődik, úgy mond, a ’ nemzet függetlensége, mi 
eddig álom volt, most va lósággá  lesz.

Május 3 0 án .E g y  bisztrai lázitót megint a ’ nép m ag a  a -  
doltkézbe. —

Mintegy 2 0 0 0 0  oltani és vidéki elámított ember,  az u -  
nio által mindenkit veszélyeztelve hívén,elhatározd a z tv é ré -  
v e lism eggátlan i.

Két követet külde Kolozsvárra, a ’ dolgok mibenlé
té rő l  meggyőződést szerezni.

Unio-utczában ők is a ’ töm eg közt valának, de Lemény 
szónoklatára a ’ hályog szemeikről lehullt.

Mennyire bámultak,hogy az unió épen ellentéte annak, 
mit őkró la  hittek.

Megtérésüknek bizonyságát adandók, a ’ fenemlitelt kö
vetek azok egy ik é t ,k ik ő k e t  A brudbányán bujtogatták, ’s kit 
épen  az utczán láttak m eg , több p o lg á r  segélyével elfog
ták. —

T a p l o c z a .  Máj. 2 3 rő l  kelt levél szerint a ’ katonai 
gyalog  parancsnokok igen alacsony dolgokat követtek el. 
L eg fő k én ta ’ csíki gyalogosakkal elhitették,hogy a ’ p r im ő rö k  
őket jobbágyokká  akarják tenni, hogy a ’ császár az uniót nem 
akarja. Épen ezért a ’ kokárdások gyakori m eg tám adásoknak  
voltak kitéve. Elhiresztelék, hogy nem lesz unió,nem lesz o r 
szággyűlés. Két gyilkolás! m e rén y is  tö r t é n t , ’s a ’ gyilkosok 
m ég  is szabadon já rnak .  A’ gyalog ezredes teg n ap  hirtelen 
elutazott, aligha nem Medgyesre, Rosenfelddel, vagy más elv
rokonával sugdosni.

W ü r te m b e rg  czimet viselő huszár k a to n á in k L em b erg -  
ben állomásozván, midőn a ’ hír  hozzájok hatolt,  hogy édes 
hazájok vészben fo r o g ,  midőn tehát hadedzett vitéz fiaira 
szüksége v a n ,— nehogy a ’ vész csakugyan m egrohanja ,  ö sz -  
szeszedék magukat, tiszteiket közbevevék, ’s átjöttek édes 
hazájokba.M árm arosban megálltak, a láve tékm agukat az ön
ként cselekvésből következő büntetésnek. —  Mi hiszszük a -  
zonban, hogy a ’ hadi korm ány e ’ nemes honszereíet katonai 
dicsérettel fogja megbüntetni; különben a ’ legnem esebb  e -  
rény lakolna.

Legfelsőbb engedelem  következtében f. e. május havá 
ban következő névváltoztatások történtek: Bloch testvérek: 
Ballagi; —  Schmidt E ndre ,  Kárpáti: — L ackenbacher  F e 
rencz : Pataki; —  S ch re in e r  testvérek , Rényei; R ohrbach  
te s tv é re k :  Nádpataky ; —  Klein testvérek, Szerényi; —  
V arga  Jozef és Ju lis ,  Bátky; —  W o lf  Mihály, B e r ta -  
lanfy; —  F o g a ra s i  Constantinus te s tv é re k , F o g arasy ;  —  
Koch János, Szakácsy; —  Schächter M an ó , Szóbathy; 
—  Gartner testvérek, Kökényesy; —  Schra tzenthaler F e -
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r e n c z , V ölgyei; —  Kohner Armin J á n o s , Papfy ; —  
Hör tie J á n o s ,Kemény; —  Hofbauer János, Udvardy; —  Böhm 
János, C s e h ; — Mausberger A lajos,E g e r v á r i ;— Boringer 
Imre, Nádasy; —  Nothnagel Mátyás, Nyújtó; —  Knapp Ka
roly, Kálnay; —  Offenbach Lajos, Csermelyi,—  Löffler Ja 
kab, Kanálosy; —  Ilammerscbmidt testvérek, H á m o r i ; 
Schultheisz Zsigmond, Szegőffl;— Hetiinger Ferencz, H eté -  
nyi; —  Fleischer János, Izmai; —  Löwy Manó Józsel, L ö v é-  
n y i ;—  daruvári Graff Károly, Graffay; Ringenbach Jó
zsef, Vípataky; —  Rukmich János, Tolosy; —  Pellet, Szive- 
sy; —  Kornhoffer, Rozsváry; —  Walz József, Hengery; 
Rosenfeld, Rózsay; —  Boskovitz Boskányi;— Breisach, Bre- 
zsányi; —  Englits, Angyalffy;-— Standhaft Ágoston és Ja 
kab, Szilárdű;— Schwarzmeyer, Fekete;— Kulterer, Murá- 
nyi; —  Mráz, Déry. —

K Ü L F Ö L D .
AUSZTRIA. Veronából, jun. 2á ig  terjedő tudósítások

s z e r in t Radeczky tábora  május 31 kén Peschiera  előtt volt ,  
honnét a ’ piemontiak gyorsan viszszavonultak; e ’ viszsza- 
vonulásnálKárolyAlbert alighogy hadi foglyul nem esett; s e r -  
gei minden irányban viszszavonulnak. Két osztrák ezred se 
bes indulóban Brescia felé siet,hogy az ellen egészen b ek e -  
ríttessék. Radeczky tábornok a ’ Castiglione, és Mantua köz

ti vonalon áll. —
SPANYOLORSZÁG. A’ ,Gazeta‘ május 25ke i szám á

ban következő hivatalos jelentés olvasható: , , a ’ spanyol kor
mány a’ franczia köztársaságot elismeri, ’s ennek következ
tében Leseps franczia követtel hivatalos érintkezésbe lépet t .“  
Madridban a ’ nyugtalanságok naponkint megújulnak; ’s ig y  
elfogatások is naponként történnek. Jelenleg a’ pénzzavar 
okoz a ’ kormánynak ’s egyeseknek is legtöbb aggodalmat.

ANGLIA. John Mitchel, esküttszék elé állíttatott sajtó
vétségért,  minthogy T h  e u n i t e d  I r i s h m a n  czimii lapjá
ban fegyveres lázadásra a ’ korona ellen, a ’ királynő le téte
lére , ’s egy irhoni respublica -a laki tásra  izgatott. A ’ saját 
honüaiból alakított eskütlszék kimondá reá  a ’ v é t k e s t ’s a ’ 
büntető törvényszék biráji azonnal, a ’ nem rég en  elfogadott 
koronabiztositási törvény értelmében t i z e n n é g y  esztendei 
deportalióra Ítélték. E ’ barbár  Ítélet iszonyú benyomást tőn a ’ 
dubliniakra, de azért a’ városban zavar nem történt.

Május 2 7 é n  a’ királynő születés-ünnepét tartá, az ösz- 
szes u d v a r , ’s a’ főbb státus hivatalnokok is jelen voltakba’ p o 
rosz királyi herczeg szinte nem hijányzott , ki azonban m ás
nap egészen váratlanul elhagyd a ’ fővárost, de nem tuda
tott, útját minő irányban fogná folytatni. Az udvari ünne
pély örömeit Sophie kir.hgnőnek jelenteit halála lehangolta.

A’ zsidó-emancipatiói bilit ellenzé Wellington is ,2 é r 
sek, és 16  püspök, általában a ’ praelatusok közül csak öten 
szavaztak annak elfogadására.

68ik szám.

FRANCZIÁORSZÁG. A’ május 31  kei nemzeti ülésben 
a’ nápolyi véresemények ügyébent interpellatiók voltak sző
nyegen. Durrieu kinyilatkoztatja: miként a ’ nápolyi zavarok 
rögtönös megoldása úgy Francziaország, mint Italia érdekei
re  egyiránt szükséges. Rövid rajzát adá szónok ama kegyet
lenkedéseknek, mellyek Nápolyban Ferdinánd király  p a ra n 
csára  elkövettetének, mellyek az em ber iség  elleni bűnöknek 
bélyegeztettek.

Szónok ezen aljas merényt Ausztria és Anglia m achina- 
tióinak tulajdonítja; a’ nápolyi ellenforradalom közel kapcso
latban áll a ’ bécsi ugyanaz napi e llenrevolutióval; ezt tanú
sítja a ’ Lom bard iába  indított nápolyi sergeknek azonnali 
viszszahivatása, de melly parancsnak Pepe nem engedelm es
kedett. Szónok kívánja előterjesztetni a ’ franczia ügyvivő, 
és ottani consulnak ez érdem ben megküldött tudósításait , ’s 
egyszersmind je lentené ki a’ kormány, miként utasitá Baudin 
admirált,  ’s minő irányt szabott ottani föllépésének. Bastide 
külügyminiszter közli mindazt,a’mitFrancziaország képvisele
te ezen események körül telt. —

Az elnök egy nevezetes közlést jelent be : a’ ügyelem 
nagy v o l t ; a’ köztársaság fóügyvéde törvényes vizsgálatot 
kér elrendeltetni Louis Blanc népképviselő ellen , a ’ május 
I5 k e i  izgatások miatt ’s egyszersmind a ’ füljelentettnek b e -  
bortönöztetését sürgeté .  Ezen idézési javaslat alapítva van 
Louis Blanc saját állításira,’s némelly tanuknak reá  lett hivat
kozásira. A’ vádlott hatalmas beszédben védelmezte m a
gát;  mire Cremieux igazságügyi miniszter a ’ perbefogás 
szükségét mutogatá, egyébiránt a’ gyűlés feladata m eg h a tá 
rozni: ha vájjon a ’ kívánatillőleg okadatolva van é ?  ugyan
azért az ügyet bizottsághoz kívánja utasitni, miért is a ’ kam
ra  azonnal osztályaiba vonul, ’s e’ bizottságot kinevezendi. 
Ezen indítvány nagy többségge l e lfogadtato tt ,  ’s a ’ tagok 
bureaukba vonullak. —  E gyébiránt ezen május 1 5 kei p ö r 
lekedésekre az Assemblée megjegyzi: miként azok tö rvénye
sen befejeztetni nem fognak, hanem mindaddig halasztatni, 
mig v ég re  az alkotvány -  kihirdetés határnapja  elkövet
kezvén ezen nagy ünnep tiszteletére minden politikai vét
ség re  általányos amnislia fog hirdeltetni. —  Flotté társa 
Blanquinak Bertoglie erélyes rendőrb iz tos  által május 3 0 án 
szinte elfogatott,  ugyané’ napon nőküldöttség járu lt csinos 
hölgyekből az igazságminiszler Cremieuxhez, hogy köszö
netét szavazzanak a ’ viszszaállitolt házassági elválásokért.

A’ 30kai ülésben Rolland a’ bizottság jelentését o l-  
vasá fel : minélfogva fizetéses hivatalnokok állása a ’ n é p 
képviselőséggel neg  nem egyeztethető.Á’jelentés ennek nyo
mán indilványozza:miszerint a’népképviselő,ha azzá lelt m eg 
választásakor nem volthivatalnok, az ülések ideje alatt, ’s e -  
gész az uj választás m eg tö r tén té ig  semmi fizetéses hivatalt 
el nem fogadhat. Innen kivétetvék a ’ miniszterek, az a l - s t á -  
tustitkárok, a ’ rendőrfőnök, a’ párizsi maire, a ’ nemzeti ő r s e -

É R T E S Í T Ő .

re g  főparancsnoka, ’s a ’ párizsi fölebbező törvényszék fő
ügyésze. Azonban ezen hivatalnokok sem húzhatják hivatal
beli fizetéseik mellett népképviselői napdijokat; különben egy 
népképviselőnek sem szabad a ’ számára utalványozott 2 5  
frank napi díjról lemondani. A’ képviselők— különféle külde
tésekkel b e l -  és külföldön a ’ képviselőség ideje alatt m e g -  
bizathatnak. —

A’ párizsi jo g - é s  orvostanulók a ’ bécsi egyetem kül
döttei szám ára (Böhm és Bauer) népes lakomát rendeztek. 
Párizs falai közt jelenleg 4 6  ezer sorkatona tartózkodik.

A l d u n a i  t a r t o m á n y o k .  Jassy május 2 6kán: Az 
osztrák közöns. újság az itteni ügyekről következő rövid is -  
mértetést közöl: az itteni oroszok és pártfogóik igen szíve
sen vették az ausztriai horvát és szláv mozgalmakat,mellyek- 
n ek az  orosz politika nem csupán nézője ,hanem egyik ténye
zője ’s titkos részvevője is.Az ausztriai b irodalom veszélyejó- 
val nagyobbodott a ’ fölébresztelt , ’s fölizgatott m agyar -  
és erdélyhoni oláh nemzetiség által. Bizonyosan lehet állitni, 
miként az oláh nemzet úgy felsőbb, mint alsóbb osztályai le g -  
kissebb rokonszenvvel sem viseltetnek a ’ németek irán t,  sőt 
inkább ócsárlás és idegenkedéssel.A’bojárok á lta lábanFran-  
cziaország vagy az oroszok részire foglallalvák le; a’nép pe
dig, mellynek szivén sokkal jobban fekszik a ’ vallás,  mint 
a ’ nemzetiség, nyerseségében  is az oroszszal rokon, ’s vele 
ta r t , ’s a ’németeket,nevezetesen az Oroszországból ezelőtt 3 
évvel oda telepedteket nemcsak idegenekül tekintik, hanem 
mint eretnekeket gyűlölik, és megvetik. Az erdélyi oláhok el
lenben csatlakozzanak Erdélyben a ’ szászokhoz,de csak azért, 
hogy az erdélyi magyarok könnyebben m agokra  m arad ja
nak; mihelyt ped ig  a ’ szlávok Magyarországban a ’ m agyaro 
kon átrohantak, az erdélyi,  magyar és bánáti oláhok az itte
ni csapatok segítségével Oláhország és Moldvával egyesül
jenek, és a’ rég i római Dácziát a ’ Tiszáig viszszaállitsák. Mi 
legyen akkor a ’ szászokból? ez aztán aző gondjok.— Ezekből 
következik, hogy a ’ czél: M agyar- ésE rdélyországban  a’ n é 
met elemet, sőt magukat a ’ magyarokat is zsákmányul vetni a ’ 
szlávoknak és oláhoknak, ’s hogy a ’ szláv népfajok kegyelése 
által a ’ monarchia belsejében irtó nőpháboru  idéztessék elé. 
Föltűnik azon fájdalmas meggyőződés, hogy a’ magyar nem 
zetiség véres  sírján öszsze fog omlani az ausztriai monarchia , 
tönkre fog jutni Magyarhonban és Erdélyben a ’ német elem, 
’s egy hatalmas szláv birodalom állani e lé ;a ’Duna torkolatát 
és fekete tenger t  ped ig  Németország előtt római dák b iro 
dalom zárandja el. A’ csinos mívelt Bécs elpusztult utczáin fü 
fog n ő n i , nem mivel Pesten nemzeti m agyar kormány ala
kult , hanem mivel a ’ szláv b irodalom  alkalmasb központján 
egymás szláv főváros emelkedendik. Ideje azért, hogy a ’n é -  
melek sietve egyesüljenek a ’ magyarokkal a ’ szlávok és olá
hok ellen, ha ezek gyűlöletében saját sírj okát megásni nem 
akarják.

1848.
H i r d e t v é n y .

Me'lyszerint az álladalmi hradek és lykavaí 
uradalmak igazgatósága részéről közhírré téte
tik: hogy ezen uradalmakhoz tartozó alább m eg-  
jegyzett haszonvételek, és pedig

A) a ’ hradeki uradalomban Liptó-Ujvárott 
a’ tiszttartó hivatal iróteremében f. 1848d. észt. 
novemb. l tő l kezdve, 5 egymásután következő 
esztre ugyan e’ folyó 1848. évi junius 19. (tizen- 
kilenczedik) napján tartandó közárverés u t ján :

1) a’ hradeki Mravnik nevezetű korcsma
mészárszékkel együtt -  -  -  50 pft.

2) a’ hradeki Podjatzkova nevezetű korcs
ma mészárszékkel együtt -  -  32 pft.

3) a’ piaczi csapszék -  -  26 pft.
4) a’ fekete-vági korcsma mé

szárszékkel együtt -  -  -  40 pft.
5) a’ vichodnai korcsma mészár

székkel együtt -  -  -  -  70 pft.
6) a’verbicz-hustaki korcsma mé

szárszékkel együtt -  -  -  80 pft.
7) a’ hibbei korcsma mészár

székkel együtt -  60 pft.
8) a’ szihottyi korcsma mészár-

székkel együtt -  -  -  -  30 pft.

9 )  a ’ plostin-illyanoi korcsma
mészárszékkel együtt -  -  -  30  p.ft

10) a’ dovalloi korcsma mészár
székkel együtt -  -  -  -  50  pft.

11) a’ kokavai korcsma mészár
székkel együtt -  -  -  -  50 pft.

12) a' teplicskai korcsma mészár
székkel együtt -  -  -  -  100 pft.

13) verbiczhustaki husmérési j> g  5 pft.
1 4 )  verbiczei husmérési jog -  5 pft.
15) verbiczei Vág vizbeni halászat 1 pft. 
B) a lykavai uradalomban pedig a rózsa

hegyi sz. Zófia kastély tiszttartói hivatal iróte
remében 1848. észt. junius 26án (huszonhatodi- 
kán) tartandó árverés utján f. 1848. novemb. 
ltől számítandó 4 esz tendőre :

1) szokolcsi korcsma mészárszékkel 50 pft. 
2 jlubochnai korcsma mészárszékkel 65  —  
3 )  ó-szadai korcsma mészárszékkel 35 p .-  

frtbul álló bánatpénz előrei letétele mellett, ha 
szonbérbe ada'ni fognak. A’bérleni kívánók, a’ 
fennevezett helyen és napokon, a ’ fentebb kitelt 
mennyiségű bánatpénzzel e llá tva , jelenjenek 
meg. Az á verési föltételek, a’ hradeki uradalmi 
igazgatósági irodában megtekinthetők.

H r a d e k e n ,  május lOén 1818. 2— 3

H i r d e t v é n y .
Felsőbb jóváhagyásból közhírré té te ti* , 

hogy folyó észt. junius 30kán (harminczadikán) 
Tarczalon a ’ kir. tiszttartói laknál tartandó nyil-

ványos árverés alkalmával l847ik évi tokaji u -  
radalmi term ésű97 hordó közönséges, és két 
hordó négy puttonyos máslásbor, készpénz be
fizetés mellett el fog adatni.

Kell Diósgyőrön, május hó 12én 1848. 2 -3

Gözhajózási jelentés,
Alulirt főügyvivőség tisztelettel je lenti ,  

hogy a ’ Szolnok és Tokaj közt já ró  gőzhajók 
következő á llo m áso k a t:

Tiszabő
Rof
Tisza-Abád
T isza-F üred
Csege
Tisza-Keszi
Kenéz
Eszlár

mind föl mind lementi utjokban érintik.
Pest , junius Í jén  1 8 4 8 .

Ä  cs. kir. szcibaditéku első dunagőzha- 
józási társaság föügyvivösége. 3 — 3

Uj népkönyv!
,,a’jó házigazda“

N épszám ára életszabályul, és a ’ békés 
utón kivívott jogegyen lőség ,  tes tvériség ,sa j
tó és alkotványos szabadság emlékéül irta ’s 
kiadta

Májer István,
esztergami tanár ,  1 8 4 8 .  Ára egy színes bo
rí tékba fűzött példánynak c s a k  4kr.  pp. 8 r .  
IV. 4 0 .  1.

Kapható P e s t e n ,  E m ic h G u s z tá v n á l ,  
Esztergám ban  a ’ szerzőnél.  3 — 3

H i r d e t v é n y .
Melly szerint az álladalmi hradek és lyka

vai uradalmi igazgatóság részéről közhírré téte
tetik: hogy a’ lykavai uradalomhoz tartozó Ró
zsahegyi serfőző- és pályinkaház megkivántató 
fölszereléssel együtt, és mellette levő félholdnyi 
kert ’s 1 2 t/ 2 holdnyi rétek és szántóföldek, f. e. 
unius 26ik (huszonhatodik) napján 1848iki no

vember l tő l kezdve 4  egymásután következő 
esztendőre, a’ rózsahegyi szt. Zófia kastély tiszt
tartói hivatal iróteremében tartandó árverés ut
ján haszonbérbe fog adatni. Mihezképest mie
den vállalkozni szándékozók 120 pit bánatpénz
zel ellátva, a ’ fenkitelt helyre és időre meghival- 
nak. —

2 - 3

"f „N é p  b a r á t j a “
czimii néplapra előfizethetni minden postahivatalnál, Budapesten Emich Gusztávnál. Előfizetési ára 
félévre helyben és postán Öt huszas. Ä „Nép barátja*'- szerkezelősége. 1— 3

A’ kiadó tulajd. april 18kai belegeskedése óta szerkeszti K i r á l y i  P á l ,

Á r v e r é s i  h i r d e t v é n y .
Az ó-budai kincstári igazgatóság részéről 

ezennel közhírré tétetik: hogy f. eszt.junius 27én 
(huszonhetedkén) Budaörsön következő men
nyiségű birkák többet igérés utján készpénzfize
tés mellett elárvereztetnek:

1) öreganyák ellésre még alkalmasak 236.
2 )  két évesek -  -  -  -  11

3 )  egy évesek -
4 )  hagalásra  való kosok: 2 évesek 

és öregebbek -
5) üriik öregebbek
6 )  2 évesek -
7) 1 évesek -
8 )  ideiek -

-  100

-  124
-  7
-  230
-  278
-  305

2 — 3 Üszvesen 1295

f A ’ M a g y a r  N e v el é s i- t  á r  s a s  á  g, folyó hó 15kén délutáni 5 órakor az iparegyesűlet te
remében t i s z t v á l a s z t ó  gyűlést tarland,mellyre a ’tagok megjelenni kéretnek.

Pesten,junius Okén 1848. B á n á t i  Károly, helyettes jegyző.

—  Nyoraatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel u r i -u tcz a ,  4 5 3 .  szám.



P E S T

csütörtök junius iá én

A* 1 követk. julius-decemlicri folyamon a’ Jelenkor hetenként rendesen n é g y s z e r ,  s a1 majdan mutatkozó fejlen^ny 
iiatQKni' fo<r megjelenni. A’ szállítási postabér valamennyire csökkent ugyan ujjabb határozatnál fogva, ámde a’ lapki-

FOGLALAT. M a g y a r o r s z á g  (Nádori felhívás. Adatok a’ 
junius 12 kis véreseményekhez. Miniszteri rendeletek; néplap. Vi d é k i  
m o z g a l m a k .  Heregszáz, Dehreczen, Nyíregyháza, iNagybecskerek, 
Pécs városok vidékiről.)

Kü l f ö l d .  (Ausztria, Francziaország.)
Ér t e s í t ő .

M A G Y A R O R S Z Á G .
I. B u d a p e s t  l a k o s a i !  M egvagyok győződve,hogy 

felséges urunk királyunknak köztudomásra hozott azon ke
gyelmes kézirata, mellynél fogva ő felségének a ’ legköze leb
bi magyar országgyűlés m egny itásá ra  körünkbe szerencsés 
jövetelét rem élljük , az öröm legtisztább érzelmével á rasz
totta el az igaz magyar hű keblét.

Rajtunk áll m ár most, a ’ polgári szabadság élvezetére 
elkerülhetleniil megkívánható jó rend ’s közbéke ápo lásá ra  
akóp járulni, hogy e ’ czélra vezető szilárd akara tunk ,  az e ’ 
végetti intézkedések pontos m eg ta r tása  által, ő felsége atyai 
sz ivének’s várakozásának tökéletesen megfeleljen.

Ennélfogva teljes bizodalommal intézem hozzátok jelen 
felszólí tásomat: hogy semmiféle bujtogalások á rm ánykodá
sainak helyt nem adva, a’ rend  fentartásában tántorithatlan 
állandósággal készüljünk ő felségüknek hozzánk méltó fo -  
gadlatásukhoz. Budapest,  junius 13kán  1 8 4 8 .

I s t v á n ,  s. k. nádor kir. helytartó.

A datok d  ju n . 12ei p e s ti  vérengzéshez.
A ’ véletlen úgy akarta, hogy a ’ véres jeleneteknek köz

vetlen szemtanúja legyek.Azon h írre ,  hogy a ’ Károly kaszár
nyában lázadás ütött ki,mellynek máreddig  is (es t i9ó ra tá jban)  
több  önkénytes esett áldozatul— haza siettem fegyveremért, 
mellynek mindkét csövét golyóra megtöltvén, haladéktalanul 
je lentem  meg a ’ Vurmféle ház udvarán, azt hivén, hogy a ’ li
pótvárosi nem zetőrség  e’ szokott gyülhelyén társakra találok 
— de nemzetőrségnek e ’ környéken hire sincs. —  Azon tér, 
melly a ’ nagykristóf, fejérhajó ’s egykori  német színház közt 
terü l el, tele lármázó néppel —  „ feg y v er re“  hallatszik min
d en fe lé—  fegyveresek nem mutatkoznak sehol. A’ vészha
ran g o k  zugnak, a ’ dob p ö rö g ,  a ’ nép kiáltozva futkos— -min
dent láthatni, csak fegyveres nemzetőröket nem. így jutok el 
v ég re  az úri u tczaalsó  végire, Mészáros hadügyminiszter la 
káig ;  itt 1 0 — 15 nemzetőr néhány száz fegyvertelen között; 
alig csatlakozom hozzájok— az udvarró l hangzik: „helye t a ’ 
miniszternek“  két so rba  állunk, néhány perez múlva a ’ had
ügyminiszter közénk lép gyalog, karddal oldalán, csákó né l
kül (katonai foveggel fején).  Levertnek lá tszott,  hihetőleg 
nem annyira a ’ veszély miatt, mellynek színhelyére indnlánk, 
mint inkább azon csekély fegyveres erő láttára, melly körül
te  öszszegyülekezett.

így  ériünk el a ’ laktanyához, mellynek belsejéből m eg 
szagga tva  fegyverropogás hallatszék. A’ n é p ,  melly sokkal 
fiatalabb még a ’ forradalom te r é n ,  hogy sem tu d h a tn á ,  mit 
kíván a ’ pillanat —  most is, mint ünnepélyeknél,éljenezte a ’ 
minisztert daczára a ’ kérelmek ’s integetéseknek. Megval
lo m , ezen éljenzéseknél boszantóbb valami alig képzelhető 
ott, hol néhány lépésnyire fegyverek ro p o g n ak ,’s testvéreink 
a’ nélkül,hogy legkisebb fegyverök volna,— idegen zsoldo
sak dühének esnek áldozatul.

A’ fő kapu előtt állittatánk fö l , ’s mialatt miniszter ur, 
ké rve  a’ népet békés várakozásra , az épület belsejében ta r 
tózkodók— fegyvereseink száma szaporodott.

Em m erling  Károly ur, az egykori egyenruhás m agyar 
polgárok  őrnagya  velte át a ’ parancsnokságot,  ’s mennyire 
az irtóztató zavar engedé ,  bennünket rendbe állita. Mi t ö r 
tén t ben, nem tudhatom, koronként majd egyes, majd egész 
csapatok lövései hallatszottak. Később azon p a rancso t k a p 
tuk, zárnók el a ’ be já rásoka t ’s mennyire lehet, tartóztatnók 
a ’ betörni akaró népet,  — miután a ’ hadminiszter föl akar 
m enni a ’ lázadókhoz, ez ped ig  leg jobb  esetben is csak úgy 
eszközölhető, ha kívülről e ’ közben h áb o rg a tás  nem történik, j

Milly elhatárzottság kivántaték a ’ miniszter által teendő 
lépésre ,  azt elgondolhatja némileg az olvasó, ha tud ja ,  m i -  j

ként az öt,vagy hatszáz olasz — fejenként 6 0  töltéssel ellátva 
a ’ n égyszög-épü le tnek  a ’ homlokzattal egyenközleg (p a ra l 
lel) eső ágá t elfoglalák, ’s ott a ’ taktika szabályai szerint he
lyezkedtek el. Mihelyt az épület e ’ részéhöz vezető lépcsőze- 
ten emberi alak mutatkozott, azonnal minden oldalról lövések 
intéztettek r e á ;  igy lövetett agyon néhány tiszt, és közvitéz, 
kik az általányos zavarból menekülendők utjokat e lég sze
rencsétlenül ezen lépcsőzetek felé vették.

Elvitathatlan tény,miszerintMészárosra több lövés tö r 
tént; ő ingadozás nélkül haladt e lőbbre, mig olly közel jutott 
a’ zendülőkhez, hogy szavait m egértheték . Ez, mint mondom, 
tény; mit tőn ezután, csak hallomásból tudom. Mondják, hogy 
kardját leoldván, eldobó, ’s igy közelitett a ’ bőszültekhez. Mit 
beszélhetett,  nem tudom, annyi b izonyos , hogy egyidőre a ’ 
lődözés megszűnt.

És itt lehellen a ’ nem zetőrség  (é r tem  a ’ pesti gya log
ságot, a ’ többiről nem szólok, részint mivel a ’ lovasság e g y -  
része m egje lent ,  főleg ped ig  a z é r t , mivel illy alkalmakkor 
nézetem szerint a ’ lovaspolgárságnak  hasznát épen  nem ve
hetni) —  lehetlen mondom a’ pesti nem zetőrség  szégyenitő 
magaviseletét elhallgatnom. Megvagyok győződve, hogy ha 
azon pillanattól fogva, midőn a ’ hadügyminiszternek sikerült 
a ’ zendülők irányában szóhoz jutni —  ha m ondom e ’ pilla
nattól fogva a ’ laktanya bejárásai nem zetőrség  által kellő
leg  el lettek volna foglalva — nagyrósze a ’ később követke
zett öldökléseknek elmaradand.

Mert, m intem litém , a’ lövések egyidőre majd végkép 
megszűntek, mit csak abból hiszek megfejlhelőnek, hogy a ’ 
hadügyminiszter m eg ígér te  a ’ zendülőknek, mihezképest ha 
r eg g e l ig  pusztán csak önvédelemre szor ítkoznak— egyfelől 
büntetésük enyhítését várhatják, más részt bizonyosak lehet
nek a r r a  nézve, hogy minden el fog köveLtetni, a ’ dühöngő 
nép eltávoliltatására.

Ismétlem, nem tudom mit mondott hadügyminiszterünk 
a ’ zendülőknek, de a ’ darab időre megszűnt lövésekből m e 
rem következtetni, hogy illy érte lem ben kellett nyilatkoznia.

T íz és tizenegy óra közt lehete, midőn egyszerre  r o p 
pant nép töm eg ro h an t  m eg  b ennünke t;  léczek , vasrudak, 
boltőröktől elszedett láncsák,az egyetemben lerakva volt szu- 
ronyos puskák (ez  utóbbiak száma mintegy 4 0 )  telték fegy
vereiket. Olly váratlanul ’s olly erővel tö r tén t a’ m e g r o h a -  
nás, hogy helyünkről ( a ’ kapu boltívei a lól) csakham ar az ud
v a rra  tolattunk szemközt azon épüle tággal,  hol az olaszok e -  
reje concentrálva volt.

E ’ bősz töm eg  élén önkényteseink álltak, részint ollya— 
nők, kik öszszekötött lepedők seg í tségéve l az ablakokon le
ereszkedve u tczára menekültek, részint—  ’s ezek szám osab
ban, kik pajtásaik veszedelméről értesülve a ’ tüzér tanyáról 
törtek k i .—

Parancsnokunk erélyesen szegült ellen követelésüknek, 
melly n em vol t  k e v eseb b ,  hanem hogy mi é lökre  álljunk, ’s 
velők együtt az elsánczolt olaszokat támadjuk meg. „Uraim! 
mondá többi közt E m m er l in g —  én katona voltam, b á to r s á 
gom van, ’s ha kell, szebb ügyért  nem halhatok, mint hazám 
szabadságáért:  de önök kivánatát nem teljesíthetjük — -Kész 
halálba rohannánk a’ nélkül,hogy az ellenséghez csak közel 
férhetnénk is.“  Szavai bármilly erős nyomatékkai ejtettek is ki, 
elhangzottak —  „ id e  tehát a ’ fegyverekkel“  kiálták most, 
’s újra és nagyobb dühhel támadtak m eg.E kkor tör tént,  hogy 
parancsnokunk a ’ dühöngök egyikét, midőn ez a ’ közel eső 
nemzetőrt m egrohanván fegyveréi kicsavarni erőködék —  
kardjával kezén temesen megsebesité .  Pillanat alatt szét vol
tunk választva egymástól egyik jo b b ra  a ’ másik balra  tolatott, 
nómellyeknek sikerült hátra  vonu ln i; —  én és velem néhány 
a ’ töm eg  által besodorta ttunk a ’ lépcsőzetfelé !

Irtóztató orditás közt rohan t most mind fel a ’ lép
csőkön, m egfoghatlan  v akm erőségge l sietve a ’ halál tátongó 
to rkába. Fon (az első em ele ten) a ’ sö té tség - fö d te  folyosók 
egyszerre  mintegy v a rázs -szó ra  világosság-tóiborittainak el, 
a ’ dühöngök keblét a ’ halál előérzete most kapja m eg elő
ször ; csend lesz kevesebb idő alatt mintegy pil lanat, —  eg y 
szerre  a’ parancsszó „ F e u e r “ — utána az elestek halá l—h ö r—

gése , ’s a ’ lépcsőzeten lehömpölygők kétségbe esés szülte 
küzdése. Csákók fegyverek szétdobáltatnak, egy része a ’ kapu 
felé fut,mások hason mászva keresnek menedéket —  m i g  e ’ 
k ö z b e n  a ’ n é g y s z ö g - é p ü l e t  m i n d  n é g y  o l d a 
l á r ó l  az udvaron fe trengőkre szakadatlanul történik a ’ lő
dözés.

E ’ sorokban legkisebb nagyítás nincs; h á tá n  az elestek 
vagy sebesültek száma nem olly nagy, mint illy irtózatos tüze
lés után  várható , azt máskép m eg  nem magyarázhatnám , ha
nem hogy a ’ lövések n e m  m i n d  tör téntek golyóval, sok 
m eg  hihetőleg m agasabban  irányzá lövésit, ’& igy az átelleni 
falakai érte.

D e h o g y a z s e m  áll, mint némellyek tán hinni akarnák, 
hogy ezek mindannyian csak vaklövések voltak, —  mutatja 
számos egyéb adaton kívül az is, miszerint mellettem alig n é 
hány lép és re  esett el egy a ’ nélkül, hogy többé csak egyet is 
mozdult volna.

Még többen  sebesültek m e g a ’ lépcsőzeten le ro h a n á s -  
kor, —  itt az erősebb e ltapodá a ’ gyöngé t,  ’s ha ez tágitni 
nem tudott,  irgalmatlanul ülteték l e ,  hogy útban ne álljon. 
Többi köztegy üatal e m b e r— ugyhiszem önkéntes, úgy m e g -  
tapostatott ,  hogy darab időig eszméletlenül hevert ,  mig n é 
hány bá trabb  által, kik a ’ közveszély közepett jónak  lá tták  az 
eldobált fegyverekből néhányat elsajátitnj — • fölemeltetvén 
mellékutakon kivezetteték.

Azok, kik a ’ laktanyát k í v ü l r ő l  körülállták, [még k é -  
születlenebbül találtattak a’ go lyózápor á l ta l ;m er tnem  tudák 
hogy ben mi történik, ’s igy épen  nem várták  a ’ tüzelést, 
melly ellenük irányoztatott . Milly erővel tör tén t a ’ tüzelés, 
onnan látható hogy a ’ homlokzat egy része elibe érkező Vasa 
gyalog ezredbeli bataillon futással volt kénytelen e lfog
lalni akart  állomását oda hagyni.

Még egyszer m ondom , hogy ha a ’ nem zetőrség  annak 
idejében kellő számmal elfoglalja a ’ kapukat ’s e lég  erővel 
bir a ’ néproham nak ellenszegülni —  az általam leir t  öldöklő 
tüzelés Yégkép elmarad ; mi által nemcsak árta tlan  vér k i-  
ontása m egleende gátolva, de a ’ szennyfolt is kikerülve, melly 
a ’ nem teljesitett kötelességet nyomban követi.

Ha a ’ budai nem zetőrség  valamivel ko ráb b an  érkezik , 
’s a ’ hadügyminiszter rende lése  szerint a ’ kapukat elfoglal
j a ,— nem lett volna ugyan  eltakarva a ’ pesti nem zetőrség  
nagy részének gyávasága ,  de lega lább  annyi p o lg á rv é r  sem 
fogott vala ontatni.

Ne mondja senki, hogy töltetlen fegyvere vo lt  az ok, 
melly őt honn tartózlatá— elég lett volna a ’ szurony, hogy a ’ 
népet viszszatartsuk— ha a ’ nép ismételten m eg  nem ro h a n 
ja  a’ katonaságot,  tö l tésre  nem lett volna szüksége a ’ n e m 
zetőrségnek. —

Vegyék ezt szivökre azon p o lg á r tá r s a im , kik ezúttal 
kötelességökről annyira megfeledkeztek, ’s tartsák m inden
kor  szem előtt: hogy ha a ’ nem zetőrség  nem bír is mindig 
e lég  erővel valamelly botrányos esemény előleges m e g g á t -  
lá sá ra— annak tovább te r jed ésé t  ná láná l senki inkább nem 
akadályozhatja. E l e f á n t y .

Barátunk E l e f á n t y  Ferencz  a ’ véresem ény hű tö r
ténetét rajzolá. De egy hijánnyal,  mit kiegészítni a ’ mi kö te
lességünk. Nincs megemlítve az ok,melly e ’botrányos k icsa
p o n g ás t  előidézte.

M o n dj á k : hogy  az olaszok loptak pénzt,  ó rá t  az ö n -  
kénytesek tő l ,’s az innét támadt feleselés rag ad ta to t t  a ’ b o -  
szús olaszokkal fegyvert. Ezt állítja a ’ h i v a t a l o s  l a p  is. 
Mi kötve hiszszük.— Lopás már többször is tör tént,  ’s u tá 
na öszszeütközés, de mindig lecsillapítható volt , m ert része
sei csak néhány czimborák voltak.

Most négy zászlóallj tüzelt, elszánt dühösséggel,  tiszti 
vezérszavakra. Tábornoki,  hadminiszteri felszólítások,sőt p a 
rancsoknak is semmi foganaluk. Ennek orzás nem lehet a lap 
ja. Ki itt a ’ szláv p ro p ag an d a  árm ányait nem sejti, vagy sej
teni nem ak a r ja ,  az vpgy ám í to t t ,  vagy ám ító ;  közepes 
nincs. —

Az olasz zászlóalljak emberei két, b á ro m  nappal előbb 
beszéltek e ’ kiütendő véres  jelenetről. Az önkéntesek és ó la 
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szók közli viszszongás köztudomású volt. Az olaszok viselete 
az esküvési ünnepélynél miniszteri szemekről is lehuzbatá a ’ 

hályogot. —
És a ’ miniszterek még sem intézkedtek: az önkéntesek 

fegyvert egész piros pünköst napjáig sem kaptak, ’s így nem 
is gyakoroltathattak. —  Kitől kérjen számot a ’ nemzet elvér
zett p o lg á r ié r t?  Vagy tán azt hiszi a’ minisztérium : elég a 
k ö z l ö n y b e n  egy phrasisokkal bélelt hoszszú declaratiót 
a d n i ? — 'Nem urak! a’ polgárok élete a’ status legdrágább  
vagyona, ezzel könnyelmüleg játszani legterhesebb bűnnek 

vádja nélkül nem lehet.
A’ tisztek itt foglyok.Többnyire illyr meggyőződésű em

berek. Legyenek bár büntetve a ’Iegiszonyatosb balallal,a hó
hér  kötelével.’S kaptunk e’ mi elégtételt. Nem! holott lélekis- 
meretes utánnézés mindent megelőzhete.

A’ k ö z legénység  Komáromba szállíttatott lefegyverzet— 
ten Ezt ten n i  kár volt. Sokkal előbb érünk özeit,ha nyilván} os
vizsgálat utján a ’ bűnösök a’ többség szeme láttára büntettet- 
vén, az elcsábítottak te ljesenfelvilágosit ta tván, m e g n y e r i 
tek az ügynek, a ’ barátságnak, mellyre szükségünk van.

’S azért némelly futó német lapok kofáskodásit, kik a ’ 
szögletből puskázgatjákczikkeiket, nem lehet nem megróni, 
midőn e’ tévedt embereket k u t y á k n a k  bélyegzik ,’s véres 
boszura ingerelnek ellenök. Ezen urak nem tudják, minő jo 
szolgálatot tesznek öntudatlan is a ’ szláv p ro paganda  te r 

vének.—
Az elhunytak közül tegnapelőtt temetletének el 5en. 

Áldás és béke poraikon.

I. A z ipcirosokhoz. Két rendeletet adtam ki a hazai 
iparosok érdekében, egyiket május l3 án ,m ás ik a tm á ju s2 5 én .  
Ezek által mind a’ mesterek állását biztosítani, mind a ’ legé
nyek érdekét védeni kívántam. Meghagytam egyrészről, hogy 
a ’ legények a ’ fenálló rendszabályok értelmében munkát el
vállalni tartoznak, különben a ’ városból ki fognak utasittat— 

hatni; és meghagytam m ásrészről:
hogy a’ bizonyítvány és munka nélküli külföldi leg é 

nyek haladéktalanul elküldessenek ;
hogy hasonló munkaképesség esetében elsőség a ’ bel

földieknek adassék ;
hogy a’ gyártulajdonosak a ’ benszüloltekre különös t e 

kintettel legyenek;
hogy azok, kik sorsuk jav í tásáért  folyamodtak, ez ok

nál fogva munka nélkül ne hagyassanak, és
hogy az elutazandók szokott módoni segélylyel lá tassa -  

nak e l .—
Meghagytam mind a ’ Pest mind a ’ Buda városi ható

ságnak, hogy a ’ szükséges öszszeirást és vizsgálatot m eg té 
tetvén, e ’ rendeletet pontosan és szigorúan foganatosítsák.

Ha hiány volna a ’ végrehajtásban, ne mulaszszátok el 
azt szorgalmazni a ’ maga törvényes helyén; de a ’ c sopor to 
zás, erőszakolás, kényszerítés szorosan tiltatik; minden p a 
nasz orvosoltatni fo g ,  melly a ’ legények jogszerű  javának 
elnyomásából származik, de az nem fog megengedtetn i soha, 
hogy az ipar, a ’ mesterek, a’ vállalkozások kárával, a ’ le g é 
nyek önkényt vagy erőszakosságot kövessenek el. A’ panasz
kodó meg fog vigasztaltatni, a ’ kihágó pedig meg fog b ün- 
tettetni. —

A’ két város hatóságának szorosan m eghagya to tt ,  a’ 
rendre felügyelni. Követelő, erőszakoló, fenyegető c s o p o r 
tozások ellen előbb békés felhívást kisért meg, de szükség 
esetében nemzetőri, sőt katonai erő használtatik.

Iparosok! hol nincs béke és nyugalom, ott a ’ kerese t
mód megcsökken. Nyugalmas időre épen nektek van legna
gyobb szükségetek. A’ m in ta ’ béke viszszatér, szaporodik a ’ 
munka, és ezzel a ’ jóllét körültetek és kedves háznépeitekre 
nézve. Legnagyobb ellenségetek az ki midőn sokkal b iz ta t , 
zavarba vezet, mellyben nyomorulttá lesz az, a ’ ki addig csak 
szűkölködött. — -

Még egy szót. Figyelmezzetek a ’ haza nehéz körülmé
nyeire. Az a ’ haza legveszedelmesebb e l le n sé g e , a ’ ki most 
ben kebelében nyugtalankodik. Ti hazafiak vagytok. Ezért 
most minden á ron  csendre, eg y e té r té s re ,  vállvetésre hív fel 
ti teket is a’ haza, melly a ’ béke idejében fogja tudni minden
kinek, és igy nektek is mivel tartozik. Budapest,  junius 1 Okén 
1 8 4 8 .  Belügyminiszter S z e m  e r e  Bertalan.

II. Felhívás. A’ minisztériumnak szívén fekszik g o n 
doskodni arról, vájjon mikép lehetne a ’ mostani bo ro n g ás  
körülmények közt akép felkészülni, hogy a ’ haza ott a ’ hol 
kell,minden joga i t  és vagyonát megvédhesse. Ezentekintetből 
kiindulva alakította a ’ rendes honvédet,  melly azonban e lég 
séges nem lévén, megkérte ő felségét királyunkat, addig is, 
mig az országgyűlés erre  nézve újonnan katonaságot ajánla
na, a ’ magyar ezredek 3dik zászlóaljbeli fő és altisztjeit elő
leg esen is már kinevezni; és az ekép alakított kész személy- 
zete taz országon kívül tanyázó ezredek részéről is honnnkba 
minél előbb beindítatni, hogy ekép az ország részéről úján 
kiáliltott katonaság igen rövid idő alatt azon szent várako
zásnak, mellyel tőle a ’haza bá to rság a  követelni fog, megfe

le lhessen ; de hogy addig is, mig az országgyűlés által a ’ fen- 
említettekre nézve a’ kellő intézkedések meg fognak tör tén
hetni,az ország b á to rsága  tekintetében egy lépéssel előre ha
ladhassunk, a ’ minisztérium elhatározta, m isze r in t : minden 
az országban tanyázó m agyar gyalog ezredek 3dik zászlóal
jai kiegeszítessenek, —  hogy azonban e’ czélt kivibesse, a ’ 
nemzetnek hazaszeretetére, a ’ közbátorság fentartása- és ho
nunk védelmeért lángoló hazaüságára  appellál.

Ha a’ törvény a ’ minisztériumnak megadhatta  volna 
azon képességet,  miszerint az állandó katonaság sorsá ró l is 
akép intézkedhessék, mint a’ most alakuló nemzeti honvéd 
seregről,  úgy meg lehetnek győződve a ’felől, hogy azoknak 
is sorsán  segíteni ésjóllétét előmozdítani legelső teendői kö
zé számította volna ; minthogy azonban felelőssége mellett 
azt nem teheti, és a ’ törvényszabta útról sem el nem térhet, 
sem azt tenni nem akarja ,  tehát most előlegesen az ujan 
beállottakra nézve csak a ’ 3évi szegődésre  tartja  m agát k é 
pesnek, de ígéri,  hogy az egész hadseregre  azon jó té tem é
nyeknek,mellyben a ’nemzeti honvéd részesül, kiterjesztését az 
országgyűlés előtt legbuzgóbban indítványozni fogja. A’haza 
szent nevében felhívom ennélfogva mind azokat, kik erőt, le l
ket, és képességet éreznek magukban, hogy magokat a ’ r e n -  

i des m agyar hadseregben  szolgálatra a ’ M agyarországban 
tanyázó 3öik zászlóaljak valamint az országban tanyázó hu
szárezredek kiegészítéséhez a ’ had el fogadó kormányoknál 
je lentsék, kikhez rövid idomulva az utasítás elküldetik. Buda
pest, junius 11 kén 1 8 4 8 .  Mészáros Lázár hadügyminister.

III. Hivatalos értesítés. A’ felelős magyar ministerium 
részéről biztosíttatnak mind azon hadi szolgálatban levő e -  
gyedek, kik az országyűlés által l 8 4 0 b e n  állíttattak, misze
rint törvényes 10 évi szolgálati idejük lejártával okvetlenül 
haza fognak bocsáttatni: Budapest, junius l l k é n  1 8 4 8 .  
Mészáros L ázár,  hadügyminister.

IV. Ä  fölchnivelés ipar és kereskedési minister töl. 
Liszka és Tokaj közölt sürgönyök vitelére postai öszszeköt- 
tetés rendszeresittelvén, e ’ két póstaállomás közötti távolság 
l ' / s  postamértföldre határoztatott . Budapest,  junius hó 9kén 
1 8 4 8 .

Ő cs. kir. apóst, felsége R osen b erg  dr. pesti gyakorló 
orvosnak benyújtott iílyczimű munkájáért: , ,Des Leibes und 
der Seele vollständige Gesundheitslehre“  egy 12 aranyat nyo
mó ő felsége arczképével diszitet arany érdem pénzt g róf  
Dietrichstein főkamarás ur által elküldeni méltóztatolt.

Rendelet. l 8 4 8 i k i  XXII. tcz. 9 . § .  érte lm ében ,a’h ad -  
ügyminiszter előterjesztésére, a ’nemzetőrséghez ezennel ki
nevezem :

Őrnagyul és parancsnokul:
Tolnamegyében egy zászlóaljhoz: Perczel Miklóst.
Torontálmegyében szinte egy zászlóaljhoz T ö rö k -B e 

csén ’s k ö rn y ék én ,
Rohonczy L ip ó t , czimmel kilépett századost.
B u d a p e s t ,  junius 8kán 1 8 4 8 .

I s t v á n ,  nádor ’s kir. helytartó.

Rendelet. Tapasztaltatván, hogy azon sza b a d s á g g a l , 
miszerint hazánkban útlevél nélkül is lehetett bárkinek t a r 
tózkodni, sok külföldiek viszszaélnek, és a ’ népnek különb
féle osztályai ’s a’ katonák közt a ’ l á z o n g á s , viszálkodás, és 
bujtogatás magvait roszlelküleg hintegetik; Budapest v á ro 
sá ra  nézve ezennel rendelem :

1) Külföldiek, tartózkodási engedvény nélkül, melly a’ 
városháznál adatik ki, a ’ városban egy pillanatig sem szen
v e d te l e k  meg.

2 )  Minden háztulajdonos vagy haszonbérlő tartozik 
2 4  óra  a la t t ,  Írásban beadni a ’ házban je lenleg  lakó vagy 
ezután beszálló külföldi nevét, állapotát és iltmulatása czélját.

Ennek elmulasztása esetenként 2 0  pftig terjedhető 
büntetéssel fog fenyiltelni, és ha a ’ be nem jelentett,  lázitás 
vagy bármi okból büntettetnék, mint bűnrészes vele együtt 
fog lakolni.

3 )  Ki tartózkodási en g edvény ta ’ városnál nem kap, a ’ 
legközelebb 2 4  óra  alatt, bezára tás  és kényszerilelt kivite- 
lés terhe alatt, eltávozni tartozik.

4 )  A’ vasulakhoz és gőzhajó-kiszállónál biztosok állít
tatnak, kik külföldit útlevél vagy igazolvány és szállásaik h e 
lyeinek bemondása nélkül kiszállni nem engednek.

Tartózkodási engedvényért azonban az illyenek is kö
te le z te le k  folyamodni, melly nélkül itt 2 4  órán túl mulatniok 
nem szabad.

5 )  E ’ rendeletnek szigorú végrehajtásával sőt á lta lá
ban a ’ rendnek és csendnek e’rendkivüli körülmények közöt
ti fentartásával a ’ két város „po lgárm es te re ive l egye té r tő -  
leg és öszszemunkálva,“  Perczel Móricz rendőri osztályigaz
gató ur vezérlete a la t t ,  Hajnik Pál miniszteri tanácsnok ’s 
Pest és Buda városa érdemes po lgára i  közül Burgmann Ká
roly, Ráth Péter ,  Tóth Gáspár, Aul József, bízatnak meg mi
niszteri bizollványképen.

I Nekieií segéde im éie  lesz az öszszes po lgársághazaí iu i  
| támogatása, és igy a ’ rend által mentve lesz a’ város, m ent

ve a ’ h aza ,  mentve a ’ szabadság.
B u d a p e s t ,  junius 12én  1 8 4 8 .

S z e m e r e Bertalan, belügyminiszter.

A p e s l i k ö z é p p o n t i  v á l a s z  tv á n y. —  Hazaíiui 
felszólítás a ’ megyék és községek elöljáróihoz.

És eljött az idő, hogy az ige megtestesüljön, m ert m e g 
tetszett Istennek azon szép im ádság ,  mellyet tizenöt-millió 
ember imádkozott. A’ nép mindennapi imája után nemcsak a ’ 
testnek, de^a’ leieknek kenyereit is v i s z i : a ’ n e j  e k ’ s z a 
b a d  s a g  á t ! Ti kik a ’ népet vezérlitek, számot fogtok ad 
ni isten előtt, ha e ’ nép falánk tömegként rohan a ’ jogok asz
talához, és a ’ jog o t  érte tlenségiben bitorolva a’ tulajdon 
szentségét romboló sáska -ra j já  válandik, mert elmulasztótok 
nekik értelmezni, hogy a ’ jo g  valóságos p o l g á r i  s z e n t 
s é g !  —

A népnek felvilágosítása legelső kötelesség, ’s ennek 
elmalaszlása legóriásibb po lgári bűn.

Nyolcz század óta a ’ nép egyebet alig tudott,mint hogy 
az isten az embert sa já tk ép é re  teremtette ! —  ha többet tud 
vala, r é g  k ö v e t e i é ,  hogy az emberi arcz minden jognak 
élő o k le  v e le  !

A megváltónak tizenkét tanítvány elég volt, meg te 
rem teni a ’ keresztyén v i l á g o t ; ti pedig elöljárói a ’ népnek 
néhány százan vagytok, hogy tizenöt-milliónak mestereivé 
legyetek.

’\ ilágosságot a ’ setétben tapogató  népnek. V ilágossá-  
go tnek i szóval, és a’ betűk varázs-hatalmával.

A’ pesti középponti válaszlvány néplapot ád k i : „ N é p 
bará t ja“  czim alatt. A’ szerkesztők erejében sokat bízni ele
gendő oka van.

A’ lap egyedül a ’ n épér t  van, annak számait ezeren- 
ként terjeszteni a ’ nép közt v é g s ő  s z ü k s é g  a ’ hazáért, 
melly fiaiban él csak.

Hat különböző nyelven jelenendik m eg a ’lap, ú gym in t:  
magyar, német,tót,oláh, szerb és horvát nyelven különböző 
a ’ nyelv, de egy a ’ magyar érzelemben ! á ra  hét h ónapra  ö t  
h ú s z á s ! —

Hazaüui kérelmünk a z ,  — minden helység aránlylag 
egy vagy több példányt rendeljen meg, egy vagy másik la p 
ból a ’ helység közös költségén, m ellye ta’ minisztérium b e 
nyújtott folyamodásunk nyomán is-— biszszük nem fog ne
heztelésbe venni.

Mi megtevők az első lépés t,  folytatását tőletek is el
várjuk. —

Kelt Pesten junius I6 k é n  1 8 4 8 .
A’ központi választvány nevében N y á r y P á l  m. k. elnök.

I. Botor munka volna fe jtegetn i,  miért és mennyire 
szükséges a’ népet felvilágositni. Tudja mindenki, hogy az e -  
gyesilés kettőzteti az egyedi erőt, és öszsze olvaszt ezer, mil
lió illyen egyedit.

Tudjuk az t ,  h o g y h a  Magyarország 18  milliónyi népe 
egyé forr, és szorosan öszszetartó és m ég  rendszeresíte tt  e rő t  
képez, nincs éjszaknak istene, ki azt megtörje .

És miután egyedek véleménye ollyannyira terjedett,  ’s 
erősödött,  miként csak bá to rság  kelle, ’s alkalom, hogy trónt 
döntsön, m eg jö t t ,  a’ minek jönni kellett, hogy népeknek is 
legyen véleményük, ’s akaratok, hogy erejök, melly n a g y , ’s 
melly eddig eszköznek bitoroltatolt, önként szerepeljen.

Ti oda fent! Tudjátok hogy a ’ vélemény a ’ cselekedet 
kormányzója.

És ha tudjátok, miért nem csináltatok a ’ népnek vé le 
ményt? m ag á ra  hagytátok a ’ kövér televényt, és termett ben
ne burján és kóró: átka leltetek a ’ földnek, mellyet reátok 
bíztak, hogy tiszta magot nem vetétek belé,á tka lettetek ügye
teknek, hogy m érges  növényt kell aratnotok termékeny földe
tek rő l.—  Gyomlálhattok most, m ig tiszta vetéstek lehet,hogy 
tiszta kalászt arathassatok.

És midőn Öszszetelt kézzel nézitek, a’ nép miként té 
ríttetik lév utakra, hamis hírek, alacsony érdekek miként csá 
bítják el,gyűlöletetekre miként uszittatik fel, vagy tiszta szán
déktok miként ferdittetik el, —  midőn ezt jellenül elnéztétek, 
méltán felkiálthatjátok! mi a ’ népbe nem bizhatunk.

Igen is ,  ti kiket a ’ nép nevetekről alig ismer, vagy azt 
gunykép magyarázták meg néki, kiket a’ nép se nem lát ,  se 
tőletek nem hall semmit, kik a ’ népnek ismeretlenekvagytok, 
igen  természetes, há ti  a ’ népbe nem bizhallok.

A’ sajtó hangos kiáltásit a ’ népfelvilágositás ügyében  
meghallotta az ország, nincs em b e r ,  ki szükségét e in em  is
merné, és kormányunk egész sem legességében ellöké m ag á 
iul az ügyet,  ’s nagyot örvend, hogy Pestmegye azt elvállald.

Íme tehát Pestmegye néplapja.
Fölteszszük, hogy nevének legjobban megfelelem!, de 

czéljának megfelelhető ? —  hogy n e ,— mikor az ajánló le
vél mindjárt ott van, h é l h o l n a p r a  ö t  h ú s z a s é r t .

Mikor szép hazaíiui kérelmünk já ru l  a ’ helységi kupak
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tanácshoz, vagy Öreg túrájához, hogy: a d j a t o k  ö t  h ú 
s z a s t :  hét hónapig kaptok néplapot.— 'És még ezután, be
nyújtunk alázatos folyamodást a1 minisztériumhoz, és szépen 
kérjük, hogy meg ne nehezteljen,ha a népet, mellyben ő nem 
bizhatik,számára megnyerni igyekezünk.

Nyomom eszközök! így akarjátok a’ 18 milliónyi nép
véleményét egyesitni ?

Illyen eszmétek van nektek a’ n é p l a p r ó l ! !
Miilyennek kell lenni az embernek, hogy lássa saját 

szükségét, és nem hogy ő venné, hanem árulja azt.
A1 minisztériumnak szüksége van a’ nép felvilágosítá

sára, és annak kedvező véleményére.
És ha a’ minisztérium nem tesz ez ügyben semmit, ha 

hát az, a’ ki még is tesz, ne mutassa, hogy áldozni akar, mi
dőn tette azt mutatja, hogy nyerészkedni indul ki. Mert akár
kinek is megfordul agyában a’ gondolat, hogy tiz ezei elő
fizető egy hírlapnak nem bolondság. És ha nem lesz leg
alább is tiz ezer előfizetője, úgy az nem n é p l a p .

Mit mondanátok, ha egy gazda, kinek kenyere nincs, 
hogy vethessen, és arathasson, földet akar bérelni és imigy 
szólítja szomszédját: „Fizessen szomszéd hét húszast minden 
hold földjétől, mit nekem adjon, hogy én abba vethessek, és 
róla arathassak magamnak.“

A1 gazda ti vagytok, a’ szomszéd a’ nép, földje : kebele, 
ti akarjátok bevetni, hogy arathassatok, és a’ nép nektek 
fizessen. —

V i d é k i  m o z g a l m a k -
B e r e g s z á s z  m á j u s  25. Hazánk eseményi roha

mában elannyira drágák a’pillanatok, miképen a’ hosszú vi
tatkozás nem hogy czélszerü lenne,de minden nyomtalanul 
vesztett perczczel a’ nemzet élete és java szenved. E’ napon 
tartott szokatlan népes bizottványi gyűlésben az éber lelket 
zsibbasztó sokszoros ismételgetésü táblabirói discussio ron
gyos maradványa tűnt elő ; mondák, miszerint hagyjuk el a’ 
régit ’s ne legyünk olt, hol ez előtt egy századdal; igen de 
erre az lön a’ válasz hogy ezt a’ felelősség kívánja,mintha a’ 
fe'elősség polgári bűn terhe alatt úgy egyedi joggá mint kö
telességgé tette volna, hogy minden egyed háromszor négy
szer egyet mondjon ? ? . . .  E’ gyűlés főtárgya volt azon mi
niszteri értesítés,mellyben tudtul adatik ő felségének Insbruck- 
ba távozta ’s a’ vészben forgó haza részire férfikar’s vagyoni 
áldozat kéretik.

Keblünk szavát ’s tiszta nézetünket előzte meg a’ má
jus löki ministeri rendelet, királyunkat szeretjük ’s óhajtjuk 
őt e’ hon szivébe, midőn védeni fogja nemzetünk minden hű 
üa; áldozunk a’ hazáért pénzzel és karral; önkéntes toborzók 
működnek, fegyver alá gyűjtve alkalmas férfiakat. —  Bu- 
day Lőrincz felszólítására az ifjú kor lelkesen karolta fel a’ 
haza ügyét,’s állását, rokonit, barátit elhagyva kész harczra 
menni; e’ lelkesek ajánltattak a’ minisztérium figyelmébe.

Kassáról megyénkén —  Munkácson —  keresztül szál
lítandó száznegyven fegyver le vagy nem tartóztatása felett 
éles harcz keletkezett, melly ollykor keseredésben tört ki. 
Eötvös Tamás: Nemzetőrségünk fegyvernélkül’s mi zsebbe 
dugott kézzel nézzük ’s várjuk a’ tót népek ránk rohanását, ne 
tegyünk semmit akkor, midőn a’baza’s nemzetiség veszélyben 
van, a’ fegyverre szükség van, tartóztassuk le, mert senki fe
lőle nem tudósította első alispánunkat. —  Hát ha elleneink 
kezében állandmeg? ki áll jót róla? határozat: a’ szolgabi- 
ró tudja meg,hova’s ki részére, ’s honnan vitetik a’ fegyver, 
’s jelentését adja be, de erőszakhoz ne nyúljon. —  A’ minisz
tériumot fölkérjük ebben teendő intézkedésre. ’S hogy ke
zünkbe mi hamarabb fegyvert adjon. Követválasztásunk ti
zenegy nap múlva leend, a’választók öszszeiratása megren- 
deltetett. E g y  n e m z e t ő r .

Deb  r e c zen.F. hó 7ik Sikán tartatott közgyűlésünk 
valódi assemblée Constituante volt kicsiben.Organisáltuk bel— 
viszonyinkat,rendeztük saját ügyeinket az élőbeszéd 8ik czi- 
me alapján, a’ szó legdíszesebb értelmében.

Elvileg még az april 25iki közgyűlésben kimondatván, 
hogy a’ törvénykezés provinciája a’ publico-politicumoktól 
elkülönítessék : ennekmikéntleendő foganatosítása, a’ derék 
KarapSándor elnöklete alatt,egy szakértő egyedekből alakitolt 
küldöttségre bízatott.A’küldöttség mai nap beadván munkála
tát, ennek nyomán demarcallatott egyik mint másik szaknak 
hatásköre ’s meghalároztatolt agendaja.

íme tehát életbelépett a’ munka-felosztás elve. A’tiszt- 
viselőikar „en masse“ nem minden mindenben többé, hogy 
teljesen semminek se felelhessen meg, hanem a’ tanács lesz 
csak tanács, a’ törvényszék csak törvényszék.

No ti bajnokai Themisnek! örüljetek és örvendezzetek 
hangicsálván öröméneket e’ fontos eseményen. Accordiroz- 
zatok szivetek teljéből ti is védenczek! kik szomjazzátok
az igazságszolgáltatásnak az ő életadó vizét!..... Örüljetek
mindannyian egyetemben.....ti ügyvédek, mert nem kell töb
bé ott ácsorognak a’ forum előtt a’ lictorok közt lesvén 
és várván, mikor ütend azon boldog óra, mellyben terminus

ról terminusra rejectált pőrétekre juttatnak egy kis idumor- 
zsát, mellyet azonban még ekkor is félteni kellett, nehogy fel
habzsolja egynémellycollega, bírván szerfölötti, mondhatnám 
esik ügyességgel becsempészni magát előttetek a’ terem
be.Ti pediglen o cliensek, mert nem lesztek elátkozva, avagy 
csak holmi tyukkereset miatt is három négy évig vándorolni az 
ügyfolyam saharáján, hogy aztán gebbeszlő szomjolokat egy 
kétcsep igazság-balzam enyhítse. Ezután lesz hitele a’ tör
vényszéknek, csak akarat’s buzgalom ne hiányozzék.

Csak még az a’birói kárpótlás ’s felelősség jőne be....o 
már akkor jól volnánk !

Olvastatott ezután Zala megye körlevele, mellyben fel
szólítja e’ hatóságot a’ minisztérium támogatására. Későn 
járt. Már azelőtt megkeresett Heves,és manó tudja még mely- 
lyik megye. Olló ! hát odajutottunk hogy már támogatni kell 
a’ minisztériumot ’s illy teketóriával kell bizalmunkat iránta 
tolmácsolni?.... Különben megbuknék?... No már ezt önök 
maguk sem hiszik. No de azért mi még is csak felírunk.

Továbbá jelentetett: hogy egy idő óta városunk uni
versalis koldusdepot lett. Onnan a’ tót Sionból idegyülönge- 
nek,kiknek nincs kedvök dolgozni, remélvén hogy csupa Phi
lanthrop iából isten és Debreczen majdcsak elkosztolják. Vé
geztetett: utasitassanak arra Hadház felé. Helyesen el vé
lek a’ hegyek közé, hol körmüs zeűrek lengedeznek....

MintSzalmármegyében a’hajdani tens karok és rendek
nél a’nadrágnak: úgy közgyűléseinken a’képviselőknek szer
fölött nagy híja kezd lenni. Már ?!.... quid sit futurum !.. Még 
ha az isten úgy akarja és a’ képviselők, megérjük hogynegy- 
ven tag se lesz jelen, melly— határozatunk szerint —  köz
gyűlés tartására szükséges. Hja!... most tengeri kapálás ide
je van...

Egy párbeszédet mondok e l , melly a’ közgyűlési te
remben köztem ’s egy idegen polgártárs közt történt.

Idegen.Ugyan kérem, érti ön i t ta ’ szónokok beszé
deit. ?—

Én. Bizony nem igen én uram, csak amúgy harmadában
I d e g e n .  Bravo , csahogy úgy van, már én csaknem 

desperáltam, hogy talán megsiketültem, azért nem hallok 
semmit...

Én. Épen nem uram,itt mindnyájan úgy vagyunk né- 
mellyek beszédeivel.

Mo r a l :  Emeljék fel némellyek egykissé hangjokat, 
ha ugyan szándékosan azt nem akarják, hogy ne értessenek.

Nem tudom hányadán vannak másutt, de hogy nálunk 
valami igennagyot csinálnánk a’nemzeti gyűlési követek vá- 
laaztásából .-abból paszulysincs. Teljesen még a’ quis kér
désére sem vagyunk tisztában. Szakasztott mintha olly vala
mi közönyös dolog volna az,akárOrmuzd, akár Ahriman lesz 
a’ jelölt. Suttognak ugyan erről is, arról is, amarról is, de 
hogy az elvbarátok associálnák magukat teszem clubbokban 
vagy népgyüléseken ’s consolidalt erejök hatályával igyekez
nének a’ népre hatni, azt politikailag érlelni világosítani —- 
ekként közvéleményt teremteni,melly aztán ne érdemellenek
re pazarolja bizalmát, hanem a’szabadság egyenlőség’s test— 
vérség üatalon-bátor bajnokait léptesse a’sorompók közzé:... 
no már azzal kevesen törődnek. Sicuti venti. z lnyer?b ien!  
Änyer? aussi b ien!..

De nem igy polgárok! Félre e’ lanyha közönynyel...ki 
a’ lobogókkal’s pedig ollyanok mellett, kik forradalmunk 
szellemét el nem árulják, kik a’ népjogait ’s érdekeit valósá
gosan képviselendik....

’S itt van szerencsém felmutatni, nektek és a’ szabad 
hazának Farkas Károlyt,Uhrinyi Pált, Karap Sándort,Tar Ká- 
rolyt.Ezek szabadságszerelet ’s hazafijellemre nézve legkiseb 
gyanú alá sem jöhető férfiak, hivatva arra, hogy a’ törvény- 
hozás nagy munkájánál részt vegyenek. Válaszszatok közülök 
’s körömszakadtig mellettük......

U— i. Az „ódik ódik“ még mindig divatozik.
—  Pálű Albertet és Petőütpediglen gyalázatosán de ho- 

nesztalják bizonyos czopfok anno 17***1)01,mikor az a’ nagy 
köd volt egy szögletben.Közülöknémellyekollydühösek,hogy 
ha valaki csak párszót találna is hazardírozni ama fiukért: kész 
volnaa’ képire mászni az embernek. Der uhu!...

S z a b ó  l e s  b a n  csend és béke van. A’ toborzás foly, 
az adakozások szedetnek. A’ 40 holdu, vagy több vagyonú 
birtokosak minden hold után két ezüst garast fizetni kötelez- 
telnek, a’ kisebb birtoknak ’s az ez előtt is adózó nép fize
tésre nem szoriltatik, nehogy panaszra lehessen alkalom. A’ 
ministerium iránt nagy a’ bizodalom.

Nyíregyházán megtörtént a’ tiszlujitás, ’s azóta párt itt 
nincsen. Polgármester lett közakarattalílaczell Márton, lelkes 
ember, főbíró meg Galáníi János, ki eszélyessége ’s éles be
látása által az egész megyében tiszteletet szerze magának. 
Kralovánszkiak megbuktak. Requiescant in pace, pedig még 
a’ szavazás alatt is itatták a’ népet. Az értelmiség azt hitte, 
hogy az első napi győzedelem után mindent belátása szerint 
fog tehetni, de csalatkozott, más nap a’ Kralovánszky párt tü
zesen látván a’ dologhoz, Kralovánszky Andrást megtelte ta

nácsnoknak, az egyik liát ügyésznek, a’ másikat meg aljegy
zőnek. —  Maga kárán tanul a’ magyar,

A’nép épen szavazással foglalkozott, midőn hire jött, 
hogy a’ király Bécset elhagyta. Ugyanazon éjen sebes futár 
érkezeti N.Kállóba ’s bizottványi ülés tartaték. Feszült figye
lemmel vártuk a’ bizottványi ülésbe küldött követképviselőink 
tudósítását.

Május hó 27kén tartatott Nyíregyházán az első köz
gyűlés. E’ város elhatárzá, hogy a’ hol csak lehet, a’ megyé
től különválva fog működni a’ közjóért, e’ város tenni akar, 
hogy telteitől káprázzanak táblabiró uraimék szemei. 
A’ toborzást május 28kán maga költség-in megkezdette keb
lében ’s fél nap alatt 65 legény csapoltbe, kikből a’jeleseb
beket kiválasztva, elküldöltük bemutatás végett N. Kálióba, 
hanem az nem eshetett Ínyünkre, midőn ezen kiválasztottak 
közzül is lOetcsak azért küldöttek viszsza csupán, mert egy 
ujnyival kisebbek valának, mint a’ rendes mérték kívánta. 
Visszaküldték a’legizmosabb’sköpczösebb legényeket, mintha 
bizony parádéra szedné őket az ország. Az alacsony termein 
ember fürgébb és kitartósabb. Kiállítunk annyi önkéntest, a’ 
mennyi kell. Derék, izmos emberek mind , ■—  egyre egyre 
lehet 5— 6 íiorvátot bízni, ha reájok tekint az ember,szinte 
iszonyodik tőlük. Minekutána pedig a’ ministeriumnak most 
kevés pénze lehet, az adakozás utján bejövendő öszszegből 
50 önkéntesnek a’ város fogja kiadni illető felcsapásdiját.

Azt olvassuk, hogy Buda város 4 ,000  pftot adomá
nyozott a’ haza oltárára. Mi egymás szemeibe tekintettünk ’s 
neveltünk. Nem nagy megerőtetés lehetett ez. Ezzel kár volt 
a’ hiresBudának hírlapokban előállani; 4 ,000 pengő frlot a’ 
szegény[nyiregyháziak is fognak adni, —  azok a’ nyíregy
háziak, kik a’ váltságért még most is több százezer írttal tar
toznak.

A’ közgyűlés elhatárzá, hogy ámbár a’ szükkeblüséget 
egy polgárában sem teszi fel, hamég is valaki az adakozás
tól elvonná magát, a’kidolgozott kulcs szerint reávetelt ösz- 
szeget per utján is beszedeti,’s hogy némi kényszererilő mo
rális ereje is legyen a’ határozatnak, mindenkinek neve, az a’ 
mellett kitett ajánlattal együtt a’ népgyülésben fel fog olvas • 
tatni. —

Fegyverünk igen kevés van, ha banganétáink nincsenek 
is, puskaport és ónt elegendőt rendeltünk meg, nehogy majd 
ha puskáink lesznek, ismét töltések után sopánykodjunk. Ha 
kell, mi megfogunk jelenni a’ csatatéren, de aztán senki se 
nevessen ki minket, hajói kitanult puskások helyett fokosos 
fűtykősös rendeket fog megpillantani.

Követválasztásunk leszjunius 20kán. Az utasitásadó bel- 
ügyministeri levél is megérkezett sebes futárral. Pestről 8 
napig jött ide! Midőn a’ középponti válaszlványban a’jegyző 
ezen belügyministeri rendeletet olvasta, nem tarthatta meg 
magát a’ nevetéstől, Annyi sallangos czerimoniákat kell az 
embernek hallani, hogy szinte a’ gyomornak sem esik jól. 
Aztán csak logikai rend volna benne! Az első pontban azt 
mondja belügyminister ur, hogy a’ követválaszlás napját a’ 
közgyűlés határozza meg, ugyan ezen rendeletben, a’ 13dile 
pontban (ha nem csalódom) ismét azt mondja, hogy a’ kö
vetválasztás határnapját a’ középponti válaszlvány tűzi ki. 
Legyen aztán okos ebből az ember. Mi tehát a’ törvényhez 
tartottuk magunkat,’s határnapot a’ középponti válaszlvány 
tűzte ki. Azonban nekünk, mint emlitém, nagy bizodalmunk 
van a’ ministeriumhoz, ámbár igen szeretnők, ha a pörleke
déssel fel hagyna. Pálfi Albertet ériem.Ha Pálfi elmarasztal- 
tatik, akkor szánni fogja őt mindenki még azon esetre is, ha 
hibás. Őrizkedik pedig a’ ministerium olly elégtételektől, 
mellyek a’ szenvedő irányában szánakodást gerjesztenek.*)

És ezért félre a’ pörlekedéssel, nagyon sajnálnék, ha 
a’ minister urakra nézve is beteljesednék azon közmondás, 
hogy a’ magyar ember per nélkül nem élhet.

N a g y -B e c s  kerek, j uni us  6kán. Estvenyolezórakor 
irok, az egész város rémülésben van, a’ katonaság sebesen 
szalad laktanyájához, dobok riasztó lármája kétszerezi a’ ré 
mülést—  nem tudjuk, mit szül a’ legközelebb pillanat! Ti'.- 
teli megfutamlottak hozák a’ hirt, miként ma délutáni óra
kor mintegy nyolezszáz emberből álló, Szerémből oda érke
zett csoport nyolez álgyut és puskákat, lőport’s egyéb szere
ket a’ katonaság és parancsnok minden ellenállása nélkül, 
elfoglalt’s velők megtámadásra készül. Hova, menendnek is
ten tudja!!!

Junius 7kén, tegnap éjjeli 11 órakor megérkezett egy 
Titelre küldött nemzetőr ’s minden, mit a’ megfutamlottak 
mondának, valósulja’ tömeg zsákmányával együtt eltávozott, 
vezettetve egy ex hadnagytól, de hová? mindeddig titok. —  

Tomasovaczon,melly N.Becskerektől csak néhány órá
nyi távolságra esik, egész nap zúgtak a’ félreveretell haran-

*) A’mi itt következnék úgy nyolez sorban, igen tisztelt le
velezőnk, kinek szíves közremunkálását mindig lapunk nyere
ségének tekmtjimk,’s bizodalommal kérjük is, — megbocsájtand, 
haugyana-on okból ezúttal elhallgatjuk, a miből P ál fy polgár
társunkat két éves vendég-szerettei akarják megtisztelni. Szerk.



gok; a’ lakosság fölfegyverkezett, az aszszonyok ’s gyerme
kek sikoltása rettenetes volt, az ingerültség a’ magyarok el
len az indok, mellyet a’ vezetők minden eszközzel egész fa- 
natismussá növeszteni értenek.

A l k o n y  f e l é .  Az itt létező gyalog katonaság kapi
tánya egy egyedet küldött a’ Tiszafelé, a’ józseffalvai állomá
si parancsnokhoz a’ Titelről elrablóit ágyuk felől kérdezős
ködve; a’ küldött viszszatérvén tanúja valék nyilatkozatának 
melly következőkből áll :

A’ Tisza innenső partjára érkezvén, küldetését a’ ré 
szünkről ottan tanyázó biztosnak megjelenté, de ki őtáltalvin— 
ni nem akará, minthogy minden mozdulatara lőnek a túlsó 
partiak, azonban egy rúdra akaszLván a levelet azt felmutata, 
intve amazoknak, hogy jöjjenek által; nem sokára a komp 
által jö t t’s a’ küldött átvitetett, megérkezvén számosán vet
ték körül,küldetését kérdezve,mellyet miután a’ nála levő le
véllel tanúsította, egy biztos kíséretében az illető helyhez el
etetett— útközben hallá, miként a’ végvidéki nép azzal fegy- 
vereztetik fel, hogy a’ magyarok készülőben vannak ellenök, 
’s őket kiűzni czélozván, a’ legborzasztóbbakat fogják elkö
vetni, megtudta továbbá miként az ágyuk Újvidék alatt van
nak ’s rendeltetésük a’ kir. biztos intézkedéseinek meghiúsí
tására használtatni. Ugyanezt bizonyitá a’ levél is, mellyet 
válaszul az alispáni hivatalnak hozott.

A’ hazaárulás tehát kétségentuli. Magyarok! ez felhí
vás hozzátok! nem fogjátok bitorul erőszakoskodni hagyni 
egygyülevész csoportot. A’ nemzet becsülete forog kérdés
ben ’s ezt beszennyezni mi senkitől sem engedendjük. Tehát: 
f e g y v e r r e  ma g y a r .  A’ tomasováczi katonaság mint é- 
penmost haliám, Nagy-Becskereken keresztül Nagy-Kikin- 
dára készül.—  Az elhatározó perez közel, múltúnk és jö
vőnk a’jelenbonyodalmiba sodortatott; vagy megmentend- 
ük a’ hisztóriasok lapjain diszeskedő nevet ’s ki érdemeljük 
j ’ szép jövőt, vagy mint tétlen szájhősök, egy gyülevész cso
port erőszakoskodási alatt elmerülünk.....Sorsunk kezünkben
van, ’s azért még egyszer mondom: F e g y v e r r e  m a 
gyar!!! C s e m e g i  Károly.

P é c s ,  jun. 12én 1848. észt. F. e. jun. hó 1 lén Új
vidékről városunkba rokonainkhoz meneküllek beszólik;hogy 
Újvidéken 10 ezer igen jól felfegyverzett ’s 4 ágyúval ellá
tott illyr tábor gyűlt öszsze, miért is a’ magyar hazához hiv ’s 
fenyegetett magyar ’s német lakosság részint Pétervárolt,ré
szint futásban találta menekülését.

Cs á n y i László miniszteri biztos is ma érkezett váro
sunkba,hazánk fenyegetett határánál a’ baranyai Dráva hosz- 
szában őrvonal ’s védsereg fölálliltatása iránt rendelkezést 
teendő. A’ pécsi fegyveres polgárság ’s azon lakosok, kik 
egyverrel bírunk, már holnapután indulunk rendeltetésünk

TOik szám.

helyére, minket a’ többi nemzetőrség azonnal követend, mi
helyest puskahiány miatt láncsák’s kaszákkal fölfegyverkez
ve leszen: általinyos a’ lelkesedés, csak kár hogy még eddig 
lőfegyverünk’s álgyunk nincs. B. 1.

K Ü L F Ö L D .
AUSZTRIA.A’miniszteriumhoz érkezelthivatalos tudó

sítás jelenti, miként Peschiera várerősség becsületes föltéte
lek mellett Károly Albert sardiniai királynak átadatott. Az 
őrsereg a’ feladás perczeig hősen védte a’ várt, ’s ez érdem
ben Radeczky tábornok a’ vár parancsnoka és őrseregének 
fővezéri elismerését szavazá.—  A’ sardiniai tengeri erő jú
nius 6kán a’ triesti kikötők közelében ismét megjelent, ’s okot 
adott arra, hogy a’ nemzeti őrség teljes erejében felkelt a’ 
kikötő, és város védelmére ; lövések is váltattak, de csak tá
vúiról. ’S annak jeléül, hogy mind a’ két félnek van lőpora, 
és ágyúja. Ezen mozgalom 7kén ísmételtetett, de minden 
komolyabb következés nélkül.

Radeczkynek előre kitrombitált győzelmes hadmenetét 
a’ piemontiak rögtöni öszpontosulása Goito mellett egészen 
megsemmisité. Némellyek azt is állítják, hogy a’ piemontiak 
szándékosan hátráltak a’ táborvezető előtt, hogy ekép a’ vi
gyázatlan a’ rizsföldekre telepítvén nagy seregét, arra a’ 
csatornák segítségével vizet bocsájtattak, ’s a’ németek ha
sig úszva a’ pocsolyában, minden készületeiket az ellenség
nek hagyák. — 'Hinni kissé bajos.—  Ezen idő alatt Majland- 
ban néplázadás ütött ki, de mellyet a’ király magára hagyva, 
Radeczky üldözését fő törekvésül tűzte ki.

A’ csehek küldöttsége megjárta Innsbruckot, ’s ideig
lenes kormányuk a’ felség által nemhagyatott helyben ; ugyan 
mit cselekesznek most a’ dissolutusok,kik a’ szabad század
ban a’ legundokabb önkénynek akarnak diadalt szerezni? —  
A’ prágai congressus megalakult. Elnökök választattak ; a’ 
congressus három főosztályra szakadt az ausztriai biroda
lomban létező szláv törzsek szerint.

Radeczky tábornoknak a’ bécsi hadiminiszteriumhoz 
intézeti junius 5 ki tudósítása szerint, mivel tervét a’ merész 
mozdulattal végre nem hajthatja, Verona felé viszszavonul, 
’s minthogy e’ viszszavonulás nem minden veszély nélküli, 
tehát a’ marsall Legnano mellett az Etschen átkelend, ’s ez 
útjában Vicenzát támadja meg, mi által Weiden parancs
noksága alatt álló tartalék sereggel öszszeköttetésbe lépend, 
—  A’ hadminiszterium ezen tudósítás folytán újabb ezredek- 
nek Olaszhonba szállítását rendelte el.

FRANCZIAORSZÁG. Louis Blanc a’ nemzeti gyűlés ál
tal az ellene támasztott öszszeesküvési vád alól fölmentetett. 
A’ republicánus párt ebben diadalát látja a’reactio öszszees- 
küvésén; mindamellett nem lehet tagadni, hogy a’ felmentő 
369  szótöbbség, melly az osztályonkénti szavazási eredvény-

É R T E S Í T Ő .

nyel .t’ tiloknokok kijelentése szerint egészen ellenkező igen 
mesterséges többségnek tűnik fel. A’ viták három napig tar
tottak, mellyek némelly részről egész az elkeseredésig vol
tak csigázva.Az ügyek mélyébe inkább belátók a’ fölmentés
sel e’ kérdést befejezettnek koránsem tekintik, hanem inkább 
ollyannak, melly focusát képezi egy mielőbb kirontandó pol
gárháborúnak, mert sajátságos jelenet volt az, hogy több mi
niszter, köztök az igazságügyi is a’ procurator-general in
dítványa ellen szavazott; minek következtében P o r t a 1 i s a’ 
főügyvéd, ’s Landrin az első biróságutörvényszék vádlója 
hivatalaikról lemondtak; mert ők a’ vádat a ’ kormánynyal e- 
gyetértve tették, ’s a’ vád megállapítása kérdésében annak 
tagjaitól mégis elhagyattak.

A’ nyilványos lapokon kívül a’ jó párizsiak még elmés 
falragaszokkal is mulatják a’ közönséget. B o n a p a r t e  La
jos kijelölése, és G i r a r d i n Emilnek következő programm- 
ja: „polgárok! én nem vagyok régi republicánus“ temérdek 
nézőt csődita’ házszögletekre.— Legújabban pedig hasonló 
ragaszokon olvasható volt: „Kedves polgártársak! mindnyá
jan érezzük sürgető szükségét 1) uj septemberi törvények
nek, 2 )  hoszszu beszédeknek, 3) viszszaható zavargásoknak, 
’s 4) egyéb kormányi tévelygéseknek,’s azért válaszszátok 
meg Th i e r s t . “ — A’ ,Moniteur‘ben junius 4én két rendelet 
tétetett közzé, a’ végrehajtó hatalom által, mellynek elseje ál
tal a’ nemzeti gyárhelyek reorganizáltatnak ’s minden mun
kás, ha három hónap óta nem tartós lakosaPárizsnak,onnét ki- 
tiltatik; a’ munka díjazása minőségi arányban szabályoztatik; 
a’ második rendelet Francziaország minden helyhatóságinak 
megtiltja, hogy munkásinak ezentúl útlevelet Párizsfelé me
részeljenek adni, melly százezerre menő nemzeti munkásait 
is alig bírja foglalkodtatni. A’ fölösleg inkább földmívelésre 
fordittassék.A’touillerie palota korm.rendelet folytán ideigle
nesen a’ nemzetiőrség főparancsnoka Clement Thomas fel— 
ügyelése alá adatott.— A’ munkások f. hó 11 kére nagysze
rű lakomát voltak rendezendők, egy részvény 25 cent. ada
to tt;’s hogy minden félreértés, és gyanúsítás kikerültessék, 
tehát a’ lakomára meghívták a’ nemzetiőrsereget, az iskolá
kat, a’ hadsereget, ’stb. hogy küldötteikkel jelenjenek meg, 
’s velők mulassanak.

A’ junius 5kei nemzeti gyűlésen uj elnökválasztásra 
történ', szavazás, mert Buchez csak egy holnapra választa
tott, ’s másodszori megválasztatásának egészségi gyengél
kedés miatt ellenmondott. A’ mérsékletiekjelöltei Sénard és 
Bethmont, a’ radicaloké Guinard. A’ többség az első mel
lett nyilatkozott 593  szavazattal. Cavaignac hadminister e- 
zen ülésben tett jelentést Peschiera elfoglalásáról ’s azon 
győzelemről, mellyel az olasz tábor az osztrákok fölött kiví
vott.—  A’ követek ezután osztályülésekbe vonultak viszsza, 
az alelnökök és jegyzők választása végett.

1848.
Ilirdetvény.

Mellyszerint azálladalmi hradek és lykavaí 
uradalmak igazgatósága részéről közhírré téte
tik: hogy ezen uradalmakhoz tartozó alább meg
jegyzem haszonvételek, és pedig

A) a’ hradeki uradalomban Liptó-Ujvárott 
a’ tiszttartó hivatal iróteremében f. 1848d. észt. 
novemb. ltől kezdve, 5 egymásután következő 
esztre ugyan e’folyó 1848. évi junius i9.(tizen- 
kilenczedik) napján tartandó közárverés utján: 

1) a’ hradeki Mravnik nevezetű korcsma
mészárszékkel együtt -  -  -  50 pft.

2) a’ hradeki Podjatzkova nevezetű korcs
ma mészárszékkel együtt -  -  34 pft.

3) a’ piaczi csapszék -  -  26 pft.
4 )  a’ fekete-vági korcsma mé

szárszékkel együtt -  -  -  40 pft.
5) a’ vichodnai korcsma mészár

székkel együtt -  -  -  -  70 pft.
6 )  a’verbicz-hustaki korcsma mé

szárszékkel együtt -  -  -  80 pft.
7) a’ hibbei korcsma mészár

székkel együtt -  -  -  -  60 pit.
8) a’ szihottyi korcsma mészár

székkel együtt -  -  -  -  30 pft.

9) a’ plostin-illyanoi korcsma
mészárszékkel együtt -  -  -  30 p.ft

10) a’ dovalloi korcsma mészár
székkel együtt -  -  -  -  50 pft.

H )  a’ kokavai korcsma mészár
székkel együtt -  -  -  -  50 pft.

12) a ‘ teplicskai korcsma mészár
székkel együtt -  100 pft.

13) verbiczhuslaki husmérésijog 5 pft.
14) verhiczei husmérési jog -  5 pft.
15) verbiczei Vág vizbeni halászat 1 pft. 
B) a’ lykavai uradalomban pedig a’ rózsa

hegyi sz. Zófia kastély tiszttartói hivatal iróle- 
remében 1848. észt. junius 26án(huszonhatodi- 
kán) tartandó árverés utján f. 1848. novemb. 
ltől számítandó 4 esztendőre :

l)szokolcsi korcsma mészárszékkel 50 pft. 
2 jlubochnai korcsma mészárszékkel 65 — 
3) ó-szadai korcsma mészárszékkel 35 p.- 

írtbul álló bánatpénz előrei letétele mellett, ha
szonbérbe adatni fognak. A’bérleni kívánók, a’ 
fennevezett helyen és napokon, a’ fentebb kitett 
mennyiségű bánatpénzzel ellátva, jelenjenek 
meg. Az árverési föltételek, a’ hradeki uradalmi 
igazgatósági irodában megtekinthetők.

Hr a d e k e n ,  május lOén 1818. 3—3

Ilirdetvény.
Melly szerint az álladalmi hradek és lyka

vai uradalmi igazgatóság részéről közhírré téte
tetik: hogy a’ lykavai uradalomhoz tartozó Ró
zsahegyi serfőző- és pályinkaház megkivántaló 
fölszereléssel együtt, és mellette levő félholdnyi 
kert’s l 2‘/2 holdnyi rétek és szántóföldek, f. 0. 
junius 26ik (huszonhatodik) napján 1848iki no

vember ltől kezdve 4 egymásután következő 
esztendőre, a’ rózsahegyi szt. Zófia kastély tiszt
tartói hivatal iróteremében tartandó árverés ut
ján haszonbérbe fog adatni. Mihezképest mi ;- 
den vállalkozni szándékozók 120 p!t bánatpénz
zel ellátva, a’ fenkitett helyre és időre meghivat
nak. —

3 - 3

Jelentés. A’budapesti lánczhid-épííési társaság  f. 18 i8ik junius 30ikán,pénteken, 
reggeli 9 órakor Pesten, Ullmann-házban (fel Dunasor) közgyűlést tartand, mellyre az illető rész
vényes urak olly kéréssel hivatnak meg, hogy belépti jegyeiket, neveikre szóló vagy kellő enged- 
vényzés utján rájuk átruházott tiz darab részvény letétele mellett, Pesten a’ lánczhidépítési hivatal
ban (Coburg-ház, fel-Dunasor) f. junius 27ikei esti hat óráig átvenni ne lerheltessenek. A’ gyűlés 
tárgyai lesznek: jelentés a’ vállalat mostani állapotáról és intézkedés az ezentúl teendőkről.— 

Pesten, junius 7kén 18 í8.
_________ _______________Az ideiglenes választvány. 1 — 3

A’ kiadótulajd. april 18kai betegeskedóse óta szerkeszti K i r á l y i  Pá l.

A’ gőzösök in- J É  (tolásai Pestről.
1848dik évi j u n i u s  hónapban.

A) A D u n á 11:
P e s t r ő l  B é c s i g  naponkint reggeli 6 órakor, Győrreli közlekedéssel.

„  O r s o v á r a  minden vasárnap reggeli 5 órakor, Galacz és Konslantiná- 
polylyali kapcsolatban az oláh részen, junius 4 - és I8dikán pe
dig Odessával. E’ közlekedés a’Bécsből egyenesen Orsovárame- 
nő gőzössel történik.

„  O r s o v á r a  minden csütörtökön reggeli 5 órakor (minden második csütörtökön 
Galacz- és Konstaníinápolylyali kapcsolatban a’ török részen). 

£ 3 T A ’ gőzösök Orsováról minden vasárnap reggeli 4 órakor, és minden csütör
tökön délután ide megérkeznek.

„  T i t t e l b e  minden kedden és pénteken reggeli 5 órakor, le -  és fölfelé 
Eszéken át. A’ kedden elinduló gőzös Zimony- és Szegeddel köz
lekedésben áll.

K3Ü* E’ gőzösök Tittelből minden vasárnap és szerdán délután ide megérkeznek. 
Vontatóhajók indulásai.

P e s t r ő l  B é c s b e  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 
szombaton megérkeznek.

„  O r s o v á r a  minden kedden.

B) A T i s z á n :
S z o l n o k r ó l  S z e g e d r e ,  T i t t e l b e  és Z i m on y b a  Pesttel kapcsolatban : min

den kedden.
„  S z e g e d r e  minden szerdán és szombaton.

S z o l n o k r ó l  T o k a j b a  minden csütörtökön.
S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden hétfőn, csütörtökön és szombaton.
S z e g e d r ő l  Z i m o n y b a  minden szerdán.
Z i m o n y b u l  T i t t e l b e ,  S z e g e d r e  és S z o l n o k r a  minden csütörtökön. 
T o k a j b ó l  S z o l n o k b a  minden vasárnap.

K i i n d u l á s i  idő Szo lnok, T o k a j és S zeg ed rő l: reggeli 4  óra.
Minden kedden indul egy vontatógőzös S z e g e d r ő l  Z i m o n y b a ,  és minden 

pénteken Z i m o n y b u l  S z e g e d r e .
P e s t e n ,  junius Íjén 1848.

_____ __________ A z  első cs. k ir . szab. D iuiag őzhajózás i  társaság  főügyvivösége.Z— 4.

— Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel uri-utcza, 4 5 3 , szám.
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Jietenkint né 
ten
tál létezik , —

_ ^jelenésénél Bada-
í: •* Art 4 0  ki*.; postán kétszer^ kül- 
ak liiéff eddig: vidéki nnstáink-sift f.-

pesten boritéktalanul házhoz küldve félévre: 5  pírt., borítékosán szinte házhoz küldve
désseí,—minthogy csak kétszer járnak hetenkint legtöbb részei ’s lielyeire az országnak még eddig vidéki postáink—hO fr- 

enkint négyszeri küldéssel: O írt. 4 0  kr. pengő. Előfizetést elfogad az egyesült egész haza minden postahivatala- P es-  
pedig az uri-utcza 453. sz. alalti Trattucr-Károlyi ház első emeletén—hol, mint eddig, egyszersmind a’ szerkesztőhiva-

____________________________  rt’ h la d ó  tu la jd o n o s.
FOGLALAT. M a g y a r o r s  r ág  (Legsiirgősb teendőink nemze

tiségünk ügyében. Királyi kéziratok, ’s miniszteri rcndeletek. — 
Vidé k i m o z g a I m a k. Debreczen, Gyöngyös, Fejérvár, Czegléd, 
Nagybánya, Arad, Szabadka, Újvidék, Zágráb városok, Zemplén, 
llereg, Somogy, Esztergám, Turócz, Ilont megyék, ’s Kővár vidékről; 
megigazitás Muraközből; a’ pesli Rókus kórház ’s elegy.)

Kül f ö l d .  (Ausztria, Anglia, Francziaország, Olaszország.)
Értesí tő' .

M A G Y A R O R S Z Á G .
Legsürgetösb teendő ink d  nemzetiség körül.
A1 marliusi napok uj életbe sordortak bennünket. Idő 

kellett, mig uj viszonyainkban tájékozhattuk magunkat. A’ 
fordulat vezetői a’ haza szilár dilásának alapját abban helye
zők,ha e’ honnak mindegyik lakosa szabad polgárrá tétetik. 
A’ közös jog és közös szabadság egyenlőséget és testvéri
séget, ’s igy e rő t’s felvirágzást Ígért a’ hazának. És ime a’ 
történetekben hallatlan undok hálátlanság emelte föl fejét: A’ 
jog megoszlás nem közös érdeket szült, hanem elszakadását 
egyik népfajnak a’ másiktől. A’ közös szabadság nem testvé
ri füzért hozott, hanem minden nép fajnak felzúdulását, a’ ma
gyar ellen, kik mindnyájan abban egyet értenek,hogy a’ ma
gyar eltiportassék,a’ közös haza leigáztassék, és szétdarabol- 
tassék annyifelé, a’ hány rajta a’ népfaj. Ezek ellen hazánkat 
’s nemzetiségünket védni legsürgetösb kötelességünk,’s has
son legigazságosb ügyünkben az érez-és hasson a’ szellem
fegyver. E’ szellemfegyvert használjuk fel arra, hogy:

lör. Nemzeti nevelés legyen minden tan -  intézetben, 
egyet sem véve ki,-— tehát a’ szer beket sem , mert ők is a’ 
mieink.

2or. A’ nevelésre legnagyobb hatásúak lévén a’ pa
pok, ezek bár milly vallásuak legyenek, eskedtessenek meg 
a) az alkolványra, b) a’ magyar nevelésre.

3or. Eskedtessék meg minden rendű tanító, falusi mes
ter ,’s a’ t. a) az alkotványra, b) a’ magyar nevelésre. Ha 
valamellyik pap, vagy tanító ettől vonakodnék, rögtön moz- 
dittassék el.

4er. Büntetés terhe alatt koteleztessék minden szülő 
gyermekeit bizonyos ideig iskolába járatni.

5ör. Az alkolványra az egész nemzet eskedtessék meg 
helységenkinl, és 15 évtől fejenkint. A’ vonakodók haza el
lenségeinek tekintessenek.

Ezeket tennünk nem csak elvilázhatlan jogunk, de sőt 
parancsoló szükségünk van. —  Jogunk van erre, mert a’ 
státus szabadon nyúlhat olly eszközökhez, mellyek öntentar- 
tására szükségesek. Mi nem engedhetjük, hogy a’ szláv elem 
elnyeljen bennünket. Mondják, hogy ez reactiót szülne. Ne 
liidjük, a’ reactió csak fondor ürügy, mellynek zászlója a- 
latt régtől czélzolt szándékukat terjesztik elleneink. Hát mos
tani merényeitek mellyik actiónknak reacliója?*) Félre a’ 
reactio emlegetésével, mellyel akarjátok, hogy hálátlan moz
dulataitokat még kis ujjal se háborítsuk, mert reagáltok.

A’ 2dik pontra mondandják elleneink: a’ lelkész nem 
grammaticus, hogy a’ templomban magyar nyelvet tanítson. 
Nem a’ templomban értjük mi, hanem iskolákban, mellyek 
kezeitek közölt vannak; a’ hittan mellett szépen meglérend a’ 
magyar szó. Azután a’ lelkészek hazaüui példája és tanács-
csaügyünknekazegész népet megnyerheti,valamint rósz aka
rata tőlünk elvonhatja, mint sokakat már el is vont. Az ellen
vetés itt ellenségünket és árulónkat mutatja be. A’ papok 
azok, kik híveiknek leikökre köthetik, hogy a’ törvény köte
lező erejű; czikkeiben nem szabad válogatni, nem szabad: 
midőn az egyik tetszik, megtartani, a’ másikat elvetni.

A’ 4dik pontról a’ nevelési minisztériumnak feladata 
czélszerüen gondoskodni, ’s erélyesen megtartatni.

Az 5ik pontnak végrehajtása épen nem lehetetlen; mert 
ha lehetséges a’katholikusoknál a’ többszöri fülbegyónás fe
jenkint,megtörténhetik az eskü is az egész országban egy hó
nap alatt. Az esküvőkről jegyzőkönyv vagy anyakönyv leend 
szükséges. —  Ekkor lehetne a’ népet felvilágosítani arról, 
hogy az eskü itt arra való, miszerint az országban élő em- 

. berek mind együtt tartsanak a1 király ’s conlitutió mellett, ’s

A’ mi actiónk: jogmegosztás, a’ tireactiótok: rut hálátlan
ság ’s árulás.

hogy igy szabadságuk, személyük ’s vagyonuk bátorságban 
legyen. Megértené ekkor a’ nép azt is, hogy mind csábitó ’s 
hazaáruló az, ha bár papja vagy püspöke legyen is, ki bile’s 
esküje megszegésére akarja bírni őt.

Átkeli valaháralátnunk hibánkat, hogy kerüljük azt, ’s 
tartsuk fen nemzetiségünket. Hibánk pedig az, hogy minden 
külföldit tárt karokkal fogadunk, több jogokat adunk nekik, 
mint mennyivel magunk élünk; igy p, o. szerbeknek, szászok
nak. Hibánk az, hogy minden népek nyelvét megtanuljuk, 
mindenkivel saját nyelvén beszélünk, ’s a’ magunkét még 
honiaktól sem követeljük, hanem mindent jóakaratukra ha
gyunk. Fő hibánk az, hogy az iskolákat nem szeretjük, és 
nem őrködünk a’ nemzeti nevelés fölött. Azért ha magyar fen- 
maradni kíván, magyar nevelést néki mindenütt; mert adjuk 
meg bár minden nép fajnak békesség okáért saját nemzeti
ségét ’s biztosítsuk, azt minden bizonnyal szintúgy elle
nünk haszna)amijük, mint most d  szabadságot.

P i r i  J á n o s .

Tehát félre minden személyes érdekekkel, a’ haza maga 
van veszélyben, tehát:a’ haza minden előtt. ■■

A főváros polgárságának, melly magát férfiasán nyu
godt viseletével e’ mai napon a’ nemzet köszönetéra-érdeme- 
sité , megnyugtatására fog szolgálni annak tudomása, misze
rint a’ minisztérium intézkedett, hogy a’ kik nemtelen cé lo k 
tól vezéreltetve, a’ honpolgárok különböző osztályait egymás 
ellen lázílják, ’s kik a’ magyar nemzed ellen hajtogatnak, bár
mi helyzetben legyenek is, a’ legszigorúbban megbüntettes- 
senek, • ’s hogy e’ végeit a’ perczek szomorú kénytelensége 
szerint s a selétben ólálkodó árulás megsemmisítése végett 
országszerte rögtönitélő bíróságok állíttattak. Az ármány, 
az áiulás, nem fog büntetlenül dűlnie’ nemzet erejében.

Polgárok! őrködjetek a’ fővárosbani rend és nyugalom 
fölött. A ki ezt elősegíti, a’ hazát segité megmenteni. Mig a’ 
szív egészséges, a’ távol tagok sebei meggyógyítható!;, de ha 
a’ szív beteg a’ test meghal.

P o l g á r o k !  Midőn a’ haza veszélyben van, csak 
a’ hazafiak egyetértése mentheti meg azt.

Hazánk alsó része a’ pártütök által megtámadtatok
Az ellenség viszszaverése végett minden karnak egye

sülni kell.
Ha egymás között háborgunk, csak ellenségeink erejét 

neveljük, mert önmagunkat gyengítjük.
A ’ l l f t v A t

ségünk veszthet' csak el.
Ha akarjuk, hogy a’ király közénkbe jöjjön, ba akarjuk, 

hogy a’ magyar haza épsége, szabadsága, becsülete veszé
lyeztetve ne legyen, csak egy eszme, egy gondolat, egy érze
lem foglaljon el bennünket, és ez a’ haza védelme. Minden in
dulat, minden háborgás, minden kitörés, mi ettől elvonhat, 
legszebb, legszentebb kincsünket teszi koczkára.

Lángoló honszeretet férfias higgadtsággal, megfeszített 
erély, a’ körülményeknek gyors, de komoly megfontolásával 
párosulva teszi lehetővé a’ fenyegető veszélyek elhárítását.

Megbüntetésére a’ borzasztó eseménynek, melly teg
nap az itt tanyázó olasz katonaság egy része által elkövette
tett, minden lépések megtétettek.

A’ további vérontástól, mellyet ez maga után vonhatott 
volna, megkímélt a’ gondviselés és a’ főváros polgárainak, a’ 
fővárosi nemzetőrségnek ’s a’ rend és csend helyreállítása 
végett kirendelt sorkatonaságnak férfias, de higgadt és föl- 
gerjedésben is megfontoló szelleme.

Ennek egyik diadala az is, hogy az olasz katonaság il
lető századjai őfensége által is felszólittatván fegyvereiket ön
ként lerakták, és a’ nyugott polgárok ezrei közt mentek a’ 
gőzhajóra, mellyenKomárombaszálittatnakfegyvertelenűl, hol 
ellenük a’ bünvizsgálat folytattatni’s a’ törvény ítélni fog.

Azon tisztek pedig,kik a’ tegnapi szerencsétlen éjsza
kán a’ szenvedélytől vétekre ragadt csapatnál voltak, és azon 
katonák, kiket a’ rögtöni elővizsgálat súlyosabb váddal ter
hel, itt maradtak letartóztatva, hogy az önkéntes honvédsereg 
tisztjeinek’s közvitézeinek befolyásával ellenök a’ törvény el
járás haladéktalanul folytattassék ’s bevégezlessék.

A’tegnap éji szerencsétlenségnek polilicai jelleme nincs. 
Egy közönséges veszkedés színében jelenik az m eg , melly 
véres össszeütkozéssé fajult.— Legsiralmasb a’ dologban az, 
hogy többen estek ez öszszeűtközésben mind kétrészról áldo
zatul, kiknek nemes hivatásuk volt volna vérüket a’ haza elle
neinek viszszaverésében ontani.

A’ vész e’ honra az Alduna felől tornyosul, kinek erő 
van karjában, kink szive van keblében, ki fillérrel vagy kincs
esei bir, ott az alkalom, sőt szükség áldozatul hozni mind azt 
az imádotthazának megmentésére. Oltván a’ csatatér, melly 
a’ király ’s alkotvány iránt hűséget esküdött katonára, a’ 
hazáért vérével áldozni kész honpolgárra vár.

Mind az ellensége e’ hazának, mind az a’ hon ellensé
geinek kezére dolgozik, a’ ki a’ múlt éji szomorú történetből 
alkalmat merit a’ polgárság és katonaság, és a’ különböző 
nemzetiségek között viszálkodást, háborúságot, bizalmatlan-

Egyesüljön minden igaz hazafi az ország megmentésére. 
Budapest, junius 12kén 1848. De á k  Ferencz. Gr. 

Szée h en y i István. K o s s u t h  Lajos. S z e m e r e  Bertalan. 
Kl a u z á l  Gabor. B. E ö t v ö s József. Mé s z á r o s .

Rendeletek. I848diki XXII. t. ez. 9. §. értelemé
ben a’ hadügyminiszter előterjesztésére a’ nemzetőrséghez
ezennel kinevezem : Ó r n a g y é s  p a r a n c s a n i / u J  - . . D 

____  yjvk/vu oíime egy zaszioalijnoz i örök—Be—
csén’s környékén: Rohonczy Lipótcziramel kilépett századost. 
Budapest,junius 8án 1848. István s. k. nádor királyi hely
tartó. —

Nádor és k. helytartó ő cs. k. fönsége által a’ vallás és 
közoktatási miniszter előterjesztésére a’pozsonyi társas káp
talanban fokozatos előléptetéssel őrkanonokká: Kremicska 
János; kanonokká: Méhes Péter, nagyszombati szenlszéki 
ülnök. Az egri főkáptalanban fokozatos előléptetéssel olvasó 
kanonokká: Roskoványi Ágoston; éneklő kanonokká : Kar
mos László; őrkanonokká: Ferenczy József; székesegyházi 
főesperestté: Thassy Miklós; pankotai főespereslté: Mészáros 
Ferencz; kanonokká: Eperjesy József tiszanánai plébános ’s 
tomaji apát; a’ pécsi káptalanban utólsó előtti kanonokká: 
Král József, tiszteletbeli kánonok ’s kővágó-szőllősi plébá
nos; utólsó kanonokká: Peitler Antal püspöki iroda-igazga
tója kineveztettek.

I. L e g f e l s ő b b  k é z i r a t  a’ M a g y a r - ’s E r d é l y 
ü l ' s z á g  e g y b e k a p c s o l á s a  i r á n t  e l ő t e r j e s z t e t t  
t ö r v é n y j a v a s l a t  m e g e r ő s í t é s e  t á r g y á b a n .

Első Ferdinand isten kegyelméből ’s a’ t.
Méltóságos, tisztelendő, nagyságos ’s a’ t. Erdély nagy

fejedelemségünknek Magyarországgal egygyé alakításáról 
szóló, és általalatok hűKKink és RRink által, folyó év pün- 

| kösd hava 30dikánkelt alázatos felirástok melleit megerősí
tés végett élőnkbe fölterjesztett törvényjavaslatot általánosan 
kegyelmesen megerősítettük,mellyet ezennelolly meghagyás
sal küldünk viszsza, hogy azt legfelsőbb királyi megszentesí- 
tésünk végett felségünk elébe felküldeni siessetek.

Kiknek többire császári királyi kegyelmünkkel kegye- 
mesen hajlandók maradunk. —  Kelt Insbruck királyi váro- 

| sunkban, szentiván hó 1 Odik napján, az urnák ezer nyolcz- 
száz negyven nyolezadik. országosunknak pedig tizennegye
dik évében. —

II. L e g f e l s ő b b  k i r á l y i r e n d e l e t  I s t v á n  ná 
d o r  ’s k i r á l y i  h e ly t a r  tó o f e n s é g é h e z .

Legmagasabb személyem körüli miniszterem előter- 
i jesztésére Mészáros Lázárt gróf Radeczky nevét viselő huszár 

ezred ezredesét és magyar hadügyminiszteremet tábornoki 
őrnagygyá neveztem ki.

Kelt Insbruck városában, junius 8án 1848.
Ferdinand. Herczeg E s z t e r h á z y P á l .

I1L L e g f e l s ő b b k i r .  r e  rule l e t  az  a u s z t r i a i  
h a d  ü g y i m i n i s z t e r h e z .

Kedves gróf Bailer Latour: A’ legutóbbi magyar or-
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szággyülésen alkotott, ’s általam szentesített Illáik lörvény- 
czikk foganatba vétele tekintetéből,  a’ m agyar  hadügyi mi
niszteremhez az ide rekesztett parancso t bocsátám, miről önt 
tudósítván, egyszermind oda utasítom, hogy a’ szükséges in
tézkedéseket tegye meg, miszerint az Ön rendelkezése alatt 
levő seregek érdekében , Magyarország és kapcsolt részei
ben, úgy a ’ határőrvidéken és Erdélyben szükségelt minden 
intézkedések a ’ magyar hadi miniszterem által tétessenek, és 
hogy az illető hadi parancsnokságoknak a ’ további utasítások 
is csupán általa adassanak. Egyetemben magyar hadi minisz
teremet,  és a’ Radeczky nevet viselő ezredbeli ezredest Mé
száros Lázárt  tábornokká kinevezvéu, s a kinevezési leira
tot királyi helytartómnak István főherczegnek átküldvén.

Insbruck, junius 1 Okén 18 4 8 .  Ferdinand.
IV. L e g f e l s ő b b  k i r á l y i  r e n d e l e t  a’ m a g y a r  

h a d ü g y m i n i s z t e r h e z .
Kedves M észáros!

Midőn Magyarorszagbamegérkezvén, cin már most hiva
taloskodását megkezdette: az 1 8 4 8 d ik  évi harmadik törvény
c ik k  rendelete szerint ezennel parancsolom, hogy a ’ ma
gyar hadügyminisztériumom alá rendelt Magyarország és 
hozzákapcsolt részekben,nemkülönben Erdélyországban lé
tező főhadi kormányzókat értesítse,miszerint az austriai had-  
iigyminiszteremnak hatásköre az érintett tartományokban 
szállásoló katonaságra ki nem terjedvén, minden nemii r e n 
delvényeket ’s parancsolatokat, mellyek ez előtt az udvari ha
ditanács utján adattak k i , ezentúl kizárólag csak a’ magyar 
hadügyminisztériumtól veendik, a ’ határvidékek pedig, a ’ 
mennyiben eddig egyenesen az udvari haditanács által igaz- 
gatta ttak, ugyan e’ tekintetben egyenesen a ’ magyar had
ügyminisztériumom parancsai alá rend e l te t tek ; önnek egy
szersmind legkegyelmesebben meghagyván, hogy a ’ mint a ’ 
fenemlitett törvényczikk 8dik szakasza szerint kiadandó leg 
magasabb saját parancsaim, személyem körüli miniszterem 
herczeg Eszíerházy Pál által fognak ellenjegyeztetni, úgy ön 
a ’ többi parancsolatokat’s rendelvényeket,  mellyek minemü- 
ségök szerint eddig az udvari haditanács által legkegyelme
sebb helybehagyásom alá terjesztettek f e l ,  az 1 8 4 8 .  évi 3dik 
törvényczikk 9dik szakasza értelmében királyi helytartóm fen
séges főherczeg István határozása alá terjeszsze.

Kelt Insbruck városában,junius lO kén 1 8 4 8 .  
Ferdinand. Herczeg E s z t e r h á z y  Pál.

V. L e g f e l s ő b b  k i r á l y i  r e n d e l e t  a’ m a g y a r  
ha  d ü g y m i n i s z t e r h  ez,

Kedves M észáros!
Miniszterelnököm előterjesztésére azon határőrvidéki 

foglyoknak, kik sócsempészkedés, vagy a ’vesztegzár á thágása 
miatt a ’ hadi tanács által elítéltettek, fogságuk hátra  levő r é 
szét legkegyelmesebben e le n g e d e m ; önnek meghagyván, 
hogy e’rendeletem végrehajtását azonnal, és tartalmát a’ h a 
tárőrvidéken közhírré tétesse.

Ferdinand. Gr. B a 11 h y á n y Lajos.
V I .  L e g  f e l s ő b b  k i r á l y i  r e n d e l e t  a’ m a g y a r  

hadügyminiszterhez.
Az ausztriai hadügyminiszterem által fölterjesztett és ide 

mellékelt jelentéseket,  mellyek szerint Dalmátország te n g e r -  
melléki vidékei védelmére, és az olasz szabad csapatok r é 
széről fenyegető veszély elhárítására katonai segedelem kí
vántatik , szükséges tárgyaltatása végett azon legkegyelme
sebb parancscsal teszem át, hogy Dalmátország védelmére 
megkívántaié segedelmet azonnal a ’ helyszínére rendelvén, 
a ’ Dráva vizénél folállandó őrvonal fölösleges voltáról, mind 
a’jelentő bánt, mind Z ágrábm egyélkellő leg  világostisa fel, 
egyszersmind pedig a ’ felől értesítse, miszerint, ha Magyar- 
ország irányában ellenséges állási nem foglalnak el, őket nem 
csak semminemű veszély nem fenyegetheti , de m in ta ’ magyar 
korona hű jobbágyai minden megtámadás elleni biztosítást 
egyedül a ’ magyar hon lakóival)', századok óla fennálló szö
vetség fentarlásában lelhetik fel.
Ferdinand. Hg, E s z t e r h á z y  Pál.

VII. L e g f e l s ő b b k i  r. r e n d e l e t  a’ m a g y a r  h a d -  
ü g y m i n i s z t  e r h  ez.

Legmagasabb személyem körüli minisztérium elő ter
jesztésére Bausznern József őrnagyot, Don Miguel nevét vise
lő gyalog ezredhez alezredesnek, és Torri Tamás kapitányt 
császár Sándor nevét viselő gyalog ezredhez, harmadik ő r 
nagynak neveztem ki. Kelt Insbruck városában, jun. 9 . 1 8 4 8 .  
F e r d i n a n d ,  s. k. H. E s z t e r h á z y  Pál s. k.

VIII. K i r á l y i s z ú b b e l i v á l a s z n é m e l l y s z á s z

ezután is jogaikban és szabadságaikban oltalmazni fogom, 
kiket királyi kegyemről és indulatomról biztositok.“

IX. K i r á l y i  v á l a s z  a ’ b a l á z  s f a l v i  o l á h  n e m 
z e t i  g y ű  l é s k ü  Id ö t t e  i e 1 ő t  e r j e  sz t é s é r  e.

„Minthogy római hitü alattvalóim által a’ balázsfalvi 
nemzeti gyűlésben szerkesztett folyamodványnak érdeme az 
erdélyi országgyűlésen egyhangúlag elhatározott,  ’s általam 
a ’ legutóbbi magyar országgyűlésen alkotott VII. tör. ez. ké
pest előlegesen is szentesített egybekapcsolás által megszűnt 
volna, —  örvendek az itt levő küldötteket biztosíthatni, hogy 
az illető törvényczikk által, melly különbség nélkül nemzeti
ség, nyelv,ésvallásra nézve minden erdélyi lakosoknak ugyan
azon szabadságokat és jogokat adja, —  kivánataiknak legna
gyobb részben elégtétetett ,azért is jö vendő bo ldogságuk csu
pán e ’ törvény végrehajtásától függ, egyébiránt tántoríthat— 
lan hüségök iránt nyilvánított érzésüket nedvesen fogadom, 
és önöket királyi kegyem és indulatom felől biztosítom.“

, i  . , * ' '* 7 ‘ ’ 1

Hadügyminisztert értesítések.
I. Azon egyedek, kik hatáskörűkhez tartozó hivatalnak 

különféle osztályainál alkalmazásért folyamodtak,miután min
den helyek m ár betöltve vannak,kérelmeiket irodámban visz- 
szavehetik, a ’ jeles bizonyítványokkal ellátott egyedeket egy
úttal értesítvén, hogy őket jegyzetbe vettem, a ’ netalán még 
ezentúl előadandó alkalommal szükségelt kinevezéseknél a ’ 
szakbelieket alkalmazandó.

Budán, nyárelő 15én 1 8 4 8 .
II. Késő jö v e te lem , és a ’ közellevő birodalmi o rszág

gyűlés okozta roppan t teendőknél fogva kénytelen vagyok 
minden héten csak kétszeri hivatalos fogadásra  szorítkozni, 
’s a r r a  a ’ keddet és csütörtököt tűzöm ki, a ’ mikor délelőtti 
10 órától egyig a ’ főhadi kormány épületében lévő iro d á m 
ban fogadandók.

Budán, nyárelő lö k é n  1 8 4 8 .
III. Miután a ’ szerződésileg megrendelt  fegyverek csak 

későbben érkezendnek, ezen, a ’ jelen veszélyes időkben any- 
nyira szükséges hiányt lehetőleg pótolandó, felszólítom mind 
azon nemzetőröket,kik tulajdon vadászpuskával ellátva,kincs
tári fegyvert is kaptak, hogy ezeket zászlóaljilag öszszeszedve 
mentül ham arább ide viszszaszolgálják, miszerint velők a ’ 
veszélyeztetett vidékre rend e lk ezh essem :

Budapesten, nyárelő I 5 é n  1 8 4 8 .
IV. Több ágyúlelep kiállításához szükséges közel 5 0 0  

darab ló m egvásárlása Békefy őrnagy ú rra  hizatott. Fölhívok 
ennek folytán minden lókereskedőket, és tulajdonosakat, mi
szerint az alúlir t n ap o k -  és állomásokon ezen czélra alkal
mas, m ár befogva volt lovakat az említett ő rnagy  úrnak elő
állítsák ; ú g y m in t :
Pesten folyó hó 19én  reg g e l  7 ó rakor a ’ Muzeum

udvarán.
Győrött ,, 2 l é n  ,, 7 55 a ’ vásár téren .
Mosonybau „ 2 3 á n  „ 7 J5 a’ főtéren.
Szombathelyen „ 2 5 é n  „ 7 5? 55
Tolnán „ 2 8 á n  „ 7 55 55
Székesfejérvárott „ 3 0 á n  „ 7 5» a ’ vásártéren .
A’ lovaknak öt és kilencz évközt, és befogáshoz m ár szokot
taknak kell lenniök.

Mértékre nézve 14 — 1 6  marokig.
Minden ló nagyságához, és test alkotásához képest 1 2 0  

— 1 5 0  pengő forinttal fizettetik ; melly pénzmennyiség min
den legkisebb levonás nélkül a’ helység elöljárója előttlesz 
fölveendő, hadügyminiszter

M é s z á r o s  Lázár s .k .

Ö cs .  kir. felsége koronás királyunk májushó 2 6  kár 
kelt határozata folytán : Marziani G yörgyöt,Em észt főhercze 
gyalog sorezredbeli alezredest, Radeczky huszár ezred rat 
sod ezredesévé kegyelmesen kinevezni méltóztatott.

A iorditói iiivalok ckképen töltetlek be : horvát nyelv
re  .-.Peretíczy József; sze rb re  : Phil ippovics S im o n ;  tó t ra :  
Szarvas János ; o lá h ra :  Jankovics D em ete r ;  o laszra :  Messi 
A ulai: f r an cz iá ra : Draut L?pót ; a n g o l r a : F re re ich  Im re; n é 
metre : Remellay Gusztáv.

Kik ezennel fölhivalnak, hogy f. hó I 7 é n  r e g g e l  8  ó r a 
kor nálam, a ’ hivatalban je lenjenek m e g .__

Budapest, jun. 1 5én 1 8 4 8 .  belügyminiszter

S z e m  e r e  B ertalan.
k é r e l m  e ző k e 1 ő t e r  j e s z  t é s  é r e.

„Miután erdélyi nagyfejedelemségemnek M agyaror- 
szággali egybekapcsolása az erdélyi rendek által valamennyi 
szász követek hozzájárulásával egyhangúlag elhatároztatott,  
és általam m eg is erősiltetelt volna, ez által pedig  Erdélyben 
levő szász alattvalóimnak sem nemzetisége sem pedig  szaba
dalmi veszélyeztelve, sőt inkább megszilárdítva és m e g e rő 
sí tve  volnának, örvendek önöknek nyilváníthatni, h o g y a g g o -  
salmaik alaptalanok, és én önöket azon fogadással bocsátom 
íitnakhazájukba, hogy én hív szászaimat valamint eddig, úgy

V i d é k i  m o z g a l m a k -
K ö vo  t v á l  a s  z t  a s o k :  Debreczen város p o lg á r sá g a  

országgyűlési képviselőkul: D e á  k F e r e n c z ,F a r  k a s Károly, 
T a r  Károly polgárokat.  —  Székesfejérváré: B a t t h y á n y  
István grófot.— Gyöngyösé: A 1 m á s y  Pált , ’s végre  C zeg-  
lédé: V a r g a  Sándort választá meg.— A’ czeglédi választás 
a ’ tanács önkénykedóse mellett történvén a ’ minisztériumhoz 
megsemm itéseért folyamodás nyujtatolt be.

S z a b a d k a ,  junius 9kén. Hrabovszky péterváradi 
parancsnok, ’s miniszteri biztos hivatalos levele,  úgy a’ zen- 
tai hatóságtól sebes futár által hozzánk küldött felszólítás 
roppan t  intézkedésre rázá  városunkat.  A’ rácz , illyr, és szerb 
rablók sűrű tömegekben tettleges lázadásban törlek ki. E ’ 
hó 7kén Szeremségből berontottak a ’ csajkás kerületbe, hol 
is az őrség  te temes része —  a ’ gondja ira  bízott nyolez á -  
gyuval együtt hozzájok csatlakozott. Ekép rendes hadi e rő 
vel is támogattatva 0  Becse felé indult, melly helységet az 
alapítandó déli szláv birodalomnak lefoglalván, onnét i d é z 
tessék az egész Bánság, és Bácskaság meghódítása. A’ r a b 
lók öszszes száma mintegy 10 ezerre megy, kik a ’ g o szp o -  
dinczai római sánezok közt tölték a ’junius 8ai éjt, minthogy 
a ’ szerb rendes had erő m ég nem csatlakozott hozzájok, de 
mellyet minden perezben várnak.

A’ magyar érzelmű helységek e’ hírnek hallatára vil
lám gyorsaság, ’s hősi elszántsággal lépnek a’ té r re ,  mellyen 
a ’ vészfenyegette édes hazam entendő meg. N ag y b a j ,  hogy 
fegyvere a ’ népnek n in c s , ’s hogy a ’ minisztérium ezt majd
nem utólsó teendőének ta r tá  a ’ kezdő napokban. A’ nemzet
őrség  igen kevés helyenvan rendezve, de fegyverben gya
korolva sehol, hadi készületek, eszközök mindenütt h ián y o z
nak , ellenben a ’ rablók m u s z k a  próbás fegyverekkel 
látvák el. Bizony jó lett volna,ha a’ minisztérium kissé többet 
hajtva a ’ sajtó felszólalásira mindenképen a ’ honvédsereg  
rendezését sürgette  v o ln a ; ’s nem elégedve be csupán az
zal,hogy a ’ hazát vészben lenni kikiáltássá, mit akár mellyik 
táblabiró m egtehete tt  — hanem a1 kezébe letett széles ha
talomnál fogva minden kovács, és lakatos m űhelyeié  katonát 
kell vala állitnia, ’s szigorúan megparancsolni,  hogy mig a ’ 
haza kellőleg ellátva nincs, minden egyéb munka ti los , ’s 
csupán fegyvert szabad, és kell kovácsolni. Aztán a’ gömöri 
hámorok, meg a’ m ármarosiak  illy esetben szinte igénybe 
vehetők voltak, ’s a ’ he lye t t , hogy az Angliában m egrendelt 
puskák és szuronyokra keresztbe fűzött karokkal kényelme- 
mesen várakozott a’ minisztérium, gyártatott és teremtetett 
volna itthon annyit, és ollyat,mennyit a’ iö rü lm ények ,’s m i
nőtt a ’ rögtönzés engedett.

Ezen észrevételt,  melly becsületes telkemből szárm a
zik, el nem hallgathatám, m ert mi itt a ’ déli részeken a ’ 
legiszonyúbb jövőnek vagyunk k itéve; ellenségünk nem m i-  
veltnép ,nem  is t á b o r ;  hanem rabló-zsivány banda, melly e -  
lőtt nincs semmi szent, semmi jogos . Személyünk, vagyonunk, 
e ré n y ü n k , házi istenink a ’ szentségtelenités dühének tétet— 
vék ki. Az egész déli alvidék tehetősb n ép ség e  vándor ta lpon  
á l l ; ki se mer hon m a ra d n i ; megy mindenki és siet, m e r re ,  
és hova futhat. A’ rémülés általányos, az ijedség fél őrültek
ké tévé a ’ békés lakosokat.

És hol az erő, mellyre támaszkodhatunk? Ki s s E  r  n e s z t 
ezredesnek van néhány vitéz em bere , kikhez teg n ap  m ég  h ír  
szerint vagy 5 , 0 0 0  kaszás is csatlakozott,  —  Cs e r n  o v i c h 
is rendelkezhetik vagy 2  eze r rő l ;  de mi ez olly erő  irányá
ban, mellynek forrása P é te r v á r ?  MiHrabovszkyt tétlen em 
bernek  ism er jü k ,’s elvesztők benne bizalmunkat, nem azon 
lelkesedés, és katonai ha tá rzo ttsz igorra lfogo tt  ő a’rábizottak 
kezeléséhez, mintminővel fognia elvállalt kötelessége p a ran 
csold; nem hijányoznak ollyaksem,kik őt a’ rabló J e l  l a s  i eh  
czimborájának v á d o já k ; én ezt nem hiszem, ’s józanabbaink 
sem,de annyitagadhatlan;miszerintHrabovszky a ’leg lág y ab -  
ban teljesiti feladatát. —  C s a k n e m  j á r t  m i n i s t e r ' )  
iskolában?

A’ hatá rő rökre ,  minthogy alkalmas időkben vezérlő em
berekről gondoskodás nem történt, egész bá to rságga l  tá 
maszkodnunk nem lehet; megtörténhetik, hogy ve lünk ta r ta -  
nak ,de  az is:hogy ellenünk csa tázandnak; m er t  a ’ p ro p a g a n 
da bőven aranyozott argum entum okkal spékeli utasításit , —  
’s ez esetben mit teendők leszünk? A’ székelyek jövetelének 
hire igen jó hatással volt, csakhogy e’ rem ény lohadni kezd, 
részint m er t  mind ez ideig legkevesebb se teljesült belőle, 
részint m er t  a ’ p ro p ag an d a  küldönczei azon hir t  ter jesz tik : 
hogy  szászok az unió te l  nem ism erik ,hogy  az unióra szava
zott követeiket fel fogják akasz ta tn i ,’s hogy ez érdem ben a ’ 
számos o láhság is melléjük csatlakozott. Ekép székely ba rá 
tink e lég g é  elfoglalvák hon, ’s ha akarnának —  sem jöhet
nek S zegedre ;  m er t  ezen fölül a’ moldvai p ropag an d a  m e g 
lehetős haderővel Erdély keleti határ i t  bolygatja,’s ez a ’ szé
kelyeket fel fogja tartani utjokban.

Lássák önök, mi délvidékiek illy esetben nem merünk 
másban bízni, mint a ’ tiz ezer önkénytesben, kiket a ’ minisz
térium Pesten öszpontositott;ezek a ’hazának,’s nekünk igen jó 
szolgálatot teh e tn én ek ,^v a lam in t  azon sorkatonákban  kikről 
a ’ lapok rég en  beszéltek, hogy a’ hadminiszter rende le te  foly
tán az o rszág  felé indulóban vágynak.

Épen most hallom; hogy a ’ rablók a ’ gospodinczei s án -  
ezokat elhagyják,’s Becse felé vágynak sebes indulóval. Én is 
megyek polgártárs im  tá rsa ság áb an  Zentára , ki fogjuk állni,

* )  Kiváltba a ’minisztérium annak rende szeriot gondos
kodott volna ruházat, fegyver, és begyakoroltatásról. Ekkor tán 
le se mészároltak volna közülök néhányat- Szerk.
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édes hazánk védelme mellett a’ legerősebb tüzet, élni halni 
egyiránt készek érte. Ha fogamat olt nem hagyom, tudósitni 
fogom önt a ’ kimenetelről, melly —- isten adja, hogy szeren
csés legyen. _ ^  „

S z a b a d k á r ó l ,  junius l Okén. Aggasztó helyzetből 
néhány sort: Tegnap délutáni futárral vettük a’ tudósítást, 
hogy a’ péterváradi- szerémi- és csajkás vidéki községek 
íolzendültek, kikhez a ’ végvidéki katonaságból mintegy 1000 
csatlakozva, Tiltel várát vagy inkább városát bevették, on
nét a’ legnagyobb nyolcz ágyút elerőszakolván, golyókkal, 
és mindennemű lőszerekkel ellátva, nagy csoportozatokban Ú 
Becse felé nyomulnak, utjokban minden rácz elemet maguk
hoz sodorván. —  E’ rabló csoport, —  mert egyedül ennek 
nevezhető, ha rögtöni nagyobb eró által le nem töretik, szét 
nem zavartatik, iszonyú dulást okozand, ’s hazánknak ezen 
paradicsomi rónáit borzasztó jövendő várja.

E’ hírt minden felé futárok hordák szét. Tüstént me- 
gyeszerte fölkelés indíttatott meg. Fegyver szűkében vasvilla, 
és kiegyenesített kaszák lesznek megtámadó,és véd eszközeink. 
A’ szomszéd Kunok, Csongrád is felhivattak segélyre, mert 
ezen szomszédink 1726ból circiter szomorú emlékeket bír
ván, midőn t. í. vadráczok ezrei leirhatlan dulást okozának 
határaikban is, tehát nagy a’ remény, hogy emlitett szomszé
dink is a’ vész koráni eltávolítására minden módokat felhasz
nálnak.

Bácsmegye tiszai és alsó járásaiban, ’s itt ott másutt is 
mintegy 134,000 vadrácz van. E’ nép iszonyú vad, dühös, 
bosszúálló, ’s nekünk magyaroknak engesztethetetlen ellen
ségünk. Jelszavuk most is, hogy a’ hol egy magyart találnak, 
megnyuzzák fejét,’s hátán dohányt fognak apritni, ’s minden 
kigondolható kínokat mérnek ránk.

A’ megyei nemzetőrségek a’ fölemlített fegyverekkel 
Zentán seregeinek öszsze, eddig mint hírlik, tán mintegy 
4000  jött össze. A’ féllázadt vadráczok számamár is 1200 
meghalad, Zsablya, Temerin ’s Földvár közt táboroznak, hová 
Szervin, ’s a’ katonai végvidékekről még ezreket várnak; ’s 
m indenfeléből csak egy rácz lakik,borzasztó proclamátiókat 
bocsátnak ki. Bács megyét és Bánátot mint egykori hazájo- 
kat kiegészítő részeit akarják elfoglalni egész Halasig, aztán 
meg Pestig is! hogy a’ déli szláv birodalom határait addig 
kiterjesszék. A’ magyarokat pedig e’ hazából melly, tőlük 
elfoglaltatott, minden áron visszakergetik.

HaSzervia’sakatonai végvidékek leventéi meg a’ bácsi 
1 3 4 ,0 0 0  néptömegből a’ fegyverfoghatók egyesülhetnek, 
csak isten láthatja és tudja a’ kétes jövendőket.

A1 lázadók ellen tehát minden eszközöket felhasználunk, 
a’ többi népei e’megyének mint épen e’ pillanatban meg
hozta a’ futár, miden felől ellenök indulnak. —  Pétervárad 
bezáratott, a’ hidak felvonattak, a’ Dunán levő hajóhíd meg- 
szakasztatott,a’péterváradi al- és fellegvárból Karlovicz felé 
és Újvidékre 150 álgyu szegeztelett ki. A’ vár épületén több 
gyász lobogó kitűzve. Újvidék, a’ ráczok Bécse —  igy ne
vezik ők, iszonyú félelemben van, embert, mint az onnan ide 
jöttek beszélik, utszáin a’ félelem miatt nem találhatni, mert 
csak egy intés, és Újvidék 4— 6 óra alatt romba döntve. 
Csernovics Péter e’ vidékekre kiküldött királyibiztos is oda 
szorultembereivel együtt, Csernovicsot a’ ráczok fenyegetik, 
hogy ha kezükbe kerül, hallatlanul végzendik ki.

Szabadkáról és Zentára onnét legfeljebb több száz 
nemzetőr fegyverzetten mintegy 300  kocsin ma éjjel ’s reg
gel megindittatott. Minden hadi lábon van. A’ gyermekek ’s 
anyák sírnak, a’ férfiak arczain bús komolyság ül. Kiki jö
vendőjét várja.

A’ minisztérium tőlünk is futár által mindenről tudó
sítva van.

Egy pár ezer^kunt a’ szabadkai nép sovárogva vár, kik 
minta’ toronyőr hirli—  már közelitnek e’városhoz segélyül. 
Midenfelé lárma, zavar, dob olás és fögyverre való felkelés 
hangzik. Mi lesz belőlünk? Hol van ki illyenkor csendes ke
délyű lehetne? a’ jövendő titkainak kárpitát reszketlen ke
zekkel tudná föllebbenteni? De bizzunk Istenben’s ön erőnk
ben. Egy érzelem,akarat, és öszszetartás győzhet.De alig alig 
ha közlünk is a’ viszály boldogtalanságot nem idézend elő.

Junius 11 kén. Mai napig az alsó vidékekről megho
zott futári híreink következők: a’szerémi, péterváradi, csaj
kás és részben banát végvidéki zendülők Tittelnél a’ Duna- 
T sza folyamain keresztül jövel (jun 5kén) Tittelben csopor- 
toztak öszsze számra, mintegy 5 000 ,  ezek előcsapataa’ Zi- 
mony’s Karlovicz tájékin egyesült illyr- szerb mintegy 15 
16000 mindenféle szemét és rabló seregeknek, kik a’ bel
grádi nyomdában készülő, ’s ellenünk magyarok ellen min
den kigondolható gúnyos proclamátiók által költetvén fel, 
sáskaként szaporodnak, ’s jönnek ellenünk, hogy (mint ők 
akarják) minden magyart kiirtsanak, ’s hazánknak e’ dustel- 
jes szép rónáit a’ bánsággal együtt magok közt feloszszák.

E’ fanatizált népek szuronyos puskák, kiegyenesített 
kaszák, vasvillák, buzogány, nyársak ’s a’ t. illy félékkel fel 
fegyverzettek. Titelben az ottani katonaság ellentállása nélkül 
»’ legnagyobb nyolcz álgyut foglalta el ama 5000  főre menő

előcsapat. Az. elfoglalt ágyukat, mellyek sajkákra készitvék, ’s 
csak talapzaton állanak, kevésbé tudván használni, a’ rendes | 
tüzérséggel —  melly ellenök mintegy 4 linia gyalog és 2 
lovasezreddel nyomul aligha szálhat szembe.

Ma úgy vagyunk értesítve, hogy tegnap délután min
den részről bekenhettek, de még meg nem támadtallak; hol
nap hihetőleg kedvező híreket fogunk hallani.

A’megyei őrseregek is ellenök, az oda közelebb eső 
községekből már megindittattak. Tudtunkra eddig a’ Tisza 
vidéken (Zentától Temerinig) mintegy 12000 nemzetőr se
reglett öszsze. Ezeknek is rendes fegyvereik póznára kifeszi- 
tett kasza, de közken sok puskás is felosztatott.

Tegnap egész nap hoszszantaa’ telecskaés felsujárás- 
ban létező községekből többnyire magyar nemzetőrök szám
ra mintegy 2000ren  itt Szabadkán olly vígan vonultak át, 
mintha lakodalomba mentek volna. De legdühösebbek az úgy 
nevezett szerb vagy is vadrácz és a’ szerémi illyr csoportok 
ellen a’ svábok,’s mondhatni: hogy ezek rendes csapatokra 
osztva tüzelőfegyverekkel ellátva az ütközetben jó szolgála
tot tehetnek. Sváb nemzetőreink számra nézve a’ megyé
ben mintegy 12000 lehetnek. A’ bunyevácz sokkacz ráczok 
vagy is római katholikusok a’ magyar és németekkel a’ leg
szebb testvériséggel mindenekben egyetértenek, ’s ha rájok 
bízatnék úgy egy hét alatt a’ megyében egy vadrácz sem 
lenne többé.

A ’ szomszéd kunok is itt Szabadkán ma küldötteik által 
készségüket nyilvánítva maga Kis-Knnhalas 1250 gyfiog és 
250 lovas fegyveres nemzetőrt, ezeken kívül úgy nevezett 
300 vadász csapatotajánlott fel, a’szives részvét az itt állan
dóan működő bizottvány részéről köszönettel fogadtatván ; 
de úgy hiszszük hogy magunk erejével is kitisztittatnak e’ vi
dékekről a’ zendülők csapatjai

Bács —  tudtommal a’ hazában első melly nemzetőr
seregeit harczra szállítja; ezek olly vígak, ’s rendtartók, hogy 
igazán megérdemlik a’ dicséretet. —  Meglátjuk millyetén 
borostyánokkal térendnek viszsza. —  Sajnos, hogy szuro
nyos lőfegyverek szűkében vagyunk, hanem csak amúgy 
more patrio. Pedig a’ vész mint az újságok hírlik —  másutt 
is borúval fenyeget ám.

Tájékozhatás végett irom, hogy ama zendülők Temerin, 
Gozpodince, Zsablya, ’s Tiszaföldvár közti térségeken az 
úgynevezett római sánczok között táboroznak. CzéJjuk Cser
novics Péter királyi biztos kászszáltassék és a’ statárium szün
tessék meg. Hogy is ne.

Részemről általányos néplázadástól tartok, adja Isten 
hogy ez ne valósuljon, mert a’ nép nálunk mindég csak nép 
marad, oda szegődik hová a’ szerencse kereke fordul.

Ha minden bajaink jó végett érnek, méltán te Deumot 
tarthatunk.

A’ haza oltárára teendő áldozataink roppantak. Az 
adakozásban túl baladtatni mennyire erőnk engedi nem igen 
engedjük magunkat. Maga Szabadka városa 4 0 ,000  pengő 
forintot áldoz. Ezen kívül a’ magánosok is eddig szépen 
öszsze adtak t.i. mintegy két mázsa ezüstöt, és nagyszámú 
terményeket. Az ezüst bográcsoknak a’ haza most jó hasznát 
veheti.

A’ megyei adakozás ok is bőségesen folynak be a’ lár-  
czába ? Csak azztán látszatja is legyen ám !

Ú j v i d é k ,  junius I2én. Hrabovszky péterváradi pa
rancsnok végre kilépett sok gondolkodás után a’ lelt teré
re; Karloviczát röppentyűkkel lepelé el, ’s mivel a’ hazaáru
lók sem szétoszlani, sem engedelmeskedni nem akarlak, a’ 
rendes katonai erővel megrohantalá őket, ’s rövid csatázás 
után sok vadrácz leszurása, ’s agyonlövésével szétvereltek.

A’ szétoszlott rablók öszszegyüjtésével —  állítólag —  
most Nugent tábornok foglalkozik, ki a’ rablókat a’ rendes 
kormány ellen akarja vezetni.

Magány levelek szerint Zágrábban is történtek öszsze- 
ütközések a’ sorkatonaság, ’s a’ határőrök közölt; az elsők 
győztek, ’s a’ csatában a’ nép által is támogattaltak. G ay  a’ 
fő lázitó elfogatott, Je  H as  ich  pedig, miután a1 becsüle
tes hon átokat kincseikből kirablá, tanácsosnak tarlá a’meg- 
szökésl. Mondják: Innsbruckba ment, mit nehéz róla fölten
ni, minthogy Innsbruckban felséges urunk közelében csupán 
igazságot várhatni, ez pedig Jellasichra nézre igen nagy
szerűen üthetne ki.

S o m o g y b ó l .  Kaposvár, május fogytán. Hogy ha
zánkra nehéz jövő vár, hogy a’ hon léte, vagy nem léte fölött 
a’ legközelebb jövendő határozatid, mindenki tudja. De ha 
a’ vészszel férfiasán szembe szállunk, ’s nem engedjük füg
getlenségünket gyáván rabigáztatni, megelőzhetjük azt,meg
tarthatjuk ’s fölemelhetjük e’ 8 százados hazát az európai 
nemzetek sorába. így érez felelős minisztériumunk ’s a’ vész 
elhárítására irányzott rendéleteivel irt tapaszt a’ nemzet ha
láláért remegő keblekre.— Ezen reodeletek szolgáltak indo
kul f. hó 25én tartott rendkívüli bizottványi ülésünknek,meny

nek kivonatát csak röviden közlöm. Fölszólittatik a’ megye 
'( közönsége a’ veszélyben forgó hon oltárára teendő áldoza

tokra ,’s ezek beszedésére f ő - ’s alszolgabirói kerületenként 
! válaszlványak neveztettek ki,a’ nemzetőrsereg öszszeirására 

kinevezettek pedig munkálataik befejezésére utasillaltak.
A’ hongyülósf. észt. jul. 2án meglevén nyitandó, a’ 

kövelválasztók öszszeirására kirendelt választványoktól mun
kálkodásuk eredvényét elvárjuk, ’s ezzel kapcsolatban a’me- 
gyo kebelében lakó ’s országgy. szavazattal ellátott ország- 
nagyok névjegyzéket fölterjesztjük. —  Fölküldetnek továbbá 
a’ megye térképe,a’ nép ’s nyelv iránti adatok, úgy a’ hébe
rek véleménnyel ellátott öszszeirásai.

És hogy a’ fegyveres erő gyarapítására felállítandó ön
kéntes nemzetőrség eszméjével a’ nép is megbarátkozzék, 
felhívást intéztünk a’ megye közönségéhez ’s a’ helybeli had
fogadó kormány által megkezdendő toborzáshoz H. A. nyu
galmazott kapitányt neveztük k i , a’ toborzás költségei fel
sőbb rendeletig megyénk házi pénztárából fizettetnek. Most 
midőn e’ sorokat irom, délezeg ifjak öröm’s bátorságtól su
gárzó szemekkel járnak végigutezáinkon hordozva a’három- 
szin zászlót, melly alá esküdtének.

Megadatván a’ megyének kir. helytartónk által a’ rög- 
lünitélő bíráskodás; annak kihirdetése és szokott helyekeni 
kifüggesztése határoztatott, ’s a’ bíróság tagjai megválasz
tanak.— Bemutattatván elnök alispán által egy a’ megyéhez 
küldött ’s illyr külirással ellátott levél, kijelentvén a’ bizott
vány, miként bár más faj nyelve iránti pietását tiszteli is , de 
miután a’ megyék közti levelezés nyelve a’ magyar nyelv 
törvényleg kitiizetett, ezen levelet nemzetellenies törekvés
nek tartja, benne sérelmet lát; miért is felbontatlanul fölter
jeszti azt, és sérelme orvosoltatását a’ minisztérium erélyes- 
ségétől elvárja; végre a’ kaposvári nemzetőrség abeli fo
lyamodását, hogy helybeli derék főhadnagy J. L. ki a’ nem
zetőrök lanitásában nem kiméivé időt és fáradságot buzgósá- 
ga által közbizalmat és szertetet nyert, őrnagyául neveztes
sék ki, a1 minisztériumhoz ajánlattal fölterjesztendjük.

Ezek valának a’ tárgyak, mielőtt soraimat bezárnám , 
fájdalommal említem meg a’ vitát, rnelly az ülés elején M. 
L. ’s K. V. között a’ legmélyebb személyeskedéssel folytat- 
latolt. Polgárok! nincs annak már sem ideje, sem helye , pár 
hóval ezelőtt csak megjárta, hisz akkor gyűlésiek keserű po
lemizálás voltának, mostegységre van szükség, e’ nélkül min
den intézkedés foganatlan. Személyes elvért miért irtó hábo
rút üzenni egy másnak, miért a’ közjót háttérbe szoritni? ’s 
ujdon nyert polgártársaikat a’ térre vezetni, hol a’ viszálko- 
dásdaemona üté fel sátorát; hiszem egyébiránt, miként e’ 
jelenet első és utólsó volt, isten adja: hogy hitem ’s jöven
dölésem valósuljon. G á s p á r  Lajos.

E s z t e r g á m  vmegye bizotlványa jun iusban gyű
lést tartott, ’s kijelenté, hogy az utasítások ideje lejárt. A’ 
Xdik lörvényczikk 4ik §sa (faizást illető) kétes értelműnek 
látszott, ’s fölvilágosilásért e’ megye már előbb a’ miniszté
riumhoz fölirt, ’s e’ gyűlésen felolvasztott annak válasza, 
mellyszerint a’ volt jobbágyok fát kapnak mint eddig, ’s p é 
ciig minden ezért járandó munka nélkül; csak a’ nekik eső 
ágakat tartoznak magoknak öszszevágni, és haza takarítani.

A’ minisztérium hivatalos , ,közlönye“  részére rendes 
közlőkul Majer István és Nedeczky Károly választattak a’ bi- 
zotlvány által.— A’ hon oltárára gyűjtő küldöttségek vezérei 
örömmel jelenték , hogy a1 hazaszeretet e1 megyében nem 
czifra szú, mivel szives készséggel léteitek áldozatok, pedig 
a’ köznép részéről is; a’ m a g y a r o k  mégis legbuzgóbbak 
valának,a’ tótok pedig leghidegebbek, úgy hogy különösen 
Cs óv lót helység épen vonakodott adakozni, mi megrovás 
után együgyüségöknek (?) tulajdonittatván, miután utólag 
csakugyan adományoztak ők is egy keveset, első alispán ur 
személyesen fogja őket jó útra hozni. Van több német és tót 
helység,hol a’ nemzetőri eskütől vonakodnak az emberek, e- 
zeket másodalispánunk Járos, Besze, Palkovics mint népked- 
velteink kíséretében fogja fölvilágosítani.— 2 szolgabiró , 2 
esküit, l levéltárnok, egy alszámvevő választása e’ hó 24re  
határoztatok —

A’ középponti válaszlvány is ez nap la rlá ülését ’s a’ 
követek választását jun. 20ra  tűzte ki, T á t  kerületben el
nökül Besze János, helyettesül Palúczy Tamás, jegyzőül: Zá- 
vody Albin; Ke b el ku t kerülőiében pedig elnökül, Pal
kovics Károly, helyettesül Koller Antal, jegyzőül: Nedeczky 
Károly választattak. —  A’ toborzók amúgy keletiesen zene, 
dal, lobogók, táncz, bokréta, sarkantyú-pengéssel, valódilag 
sujtásosan liasiták keresztül a’ város utczáit és megye hely
ségeit, s z á z n á l  több legény csapott fel, kik gőzösön Ko
máromba szállíttattak, de bízott annyira kifelejtették , hogy 
fele sem maradt ben.— Megyénkben a’ béke és jó rend di
cséretes. R. 1.

N a g y b á n y á n  is átestek az epochalis tiszlválasztá- 
son. A’ kijelölő bizottvány a’ törvény és miniszteri rendelet 
folytán választaték.Ezen alKalomraal egy polgártárs igen kor-
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szerüleg indilványozá a’ skontro megvizsgálását, azon indok
ból, hogy a’ választók elolt ne legyen kétséges, ki mennyire 
és hogyan felelt meg hivatalának, azon hivatalnak, melly hi
vatal embereit az előbbi pecsovics rendszer igás hűbéresei, 
kiszámítás, önkény, és nepotismusi érdek szerint tolták a’ nép 
nyakára?Most látják csak át polgáraink, mennyire hiányos 
volt az előbbi pedáns rendszer. Azon antediluvianus korszak
ban a’ ki jobban kent, jobban csúszott befelé a’ tanácsba,mint 
az, kit nem ajándék, hanem készültsége telt méltóvá. De tér
jünk az elhagyott fonalhoz. Szóbajött a’ fönebbi alkalommal 
annak megvitatása, ha vájjon illy kis városok irányában,mint 
már Nagybánya is, okadalosak és nélkülözhetlenek é a pol
gármesteri, telekbirói, és alkapitányi hivatalok? Az elsőnek 
korszerűsége bebizonyittalván, a’ két utolsó függőben ma
radt? A’ tisztválasztáskor a1 vallási pártszakadás igen sze- 
metszurólag merült föl. Sokan igen kaihoztatak, hogy vá
lasztási helyül a’ szerzetesek udvartéré jelölteték ki. Okaik 
nem helytelenek. Abstract szempontból véve sem találom he
lyesnek, a’ biró és kapitány megválasztásuk előtt tett— azon 
nyilatkozatát, melly szerint ők, csak az általuk kimondott hi
vatalt akarják elvállalni. Én önöknek ezen nyilatkozatában, a’ 
nép nyakára tolt erkölcsi kényszerítést látok.Nincs kedvem a’ 
törvénynek a’ hivatal el nem vállalására vonatkozó szavaira 
figyelmessé tenni önöket.A’ biró urnák kár volt egy fiatal em
ber ellen olly tüzesen korteskedni. Azon fiatal, önnek biztatása 
nyomán,két szék közt szépen a’pad alatt maradt. Az uj válasz
tottak közül Fésűs Menyhért polgármester, Harácsek Ignácz 
főjegyző, Agrikola Adolf aljegyző és Lajos György alügyész, 
véleményem szerint híven belöltendik helyeiket. Követjelöl
tek többen léptek fel, köztök U j f al u s y, és a’ lelkes K o- 
v á c s  Lajos mint legnépszerűbbek kiemelendők. Hivatás, 
képesség, érdem, ’s minden tekintetben a’ többség bizalmá
ra legméltóbban K o v á c s  Lajos számíthat. —  Megírtam 
Pesten, junius l3kán leeresztett sisakkal.

K o f f 1 e r Vi k t o r .

Z e m p l é n b e n ,  május 22kén kezdetett meg a’ bi- 
zottványiülés, ’s úgy látszott, kevesen maradtak el a’ bizott- 
ványi tagok közül első napon, később azonban kevesedtünk 
naponként mint szokás, és maradt csak Ujhely vármegye, mi 
ellen olly csípősen elménczkednek sokan, holott rajtok állana 
Zemplén vgyét képezni, de nincs béketürésök, tán kedvök és 
tehetségűk sincs Kitartásra, már pedig a’ tárgyakat lehetlen 
lévén azon parányi időre szorítani, mialatt együtt ülni tetszik 
—  bizony csak nyugodjunk meg, hogy ha mi szétoszlunk, 
legalább praesentes concludant.

Bizottványi ülésünket főispán ur nyitotta meg, ’s ve
zérlé szilárd kitartással ’s ritka belátást és tapasztallságol 
mutató tapintattal. Tárgyai következők: 1) Az öszszes mi- 
nisteriumhoz, mint mellynek minden tagjai éjjeli nappali tö
rődéssel áldozák fel erejök ’s tehelségöke’, teljes bizodalmát, 
megelégedést és ragaszkodást lolmácsló fölirás intéztetik, ’s 
midőn a’ minisztérium, a’ haza legjelesb’s lelkesb egyedei- 
ből, a’ józan közvélemény kifolyásaként van szerkesztve, ama 
gyanúsításokat, sértegetéseket, mellyek bizonyos lap kiskorú 
vezetője,’s közönsége által elkövettetnek a’ szabadsajtóvali 
viszszaélés,*) sértett önérdek ’s élégületlenség közírója fel a’ 
Bizottvány ’sfolirása pártolására a’ testvér megyéket isfel- 
hija’s kijelenti, hogy legfőbb bizodalma bebizonyítására, bár 
milly áldozattal is készen van.—

2) Az úri biróskodások megszűntével ismét elhalmoz- 
tatván a’ szolgabirói ’s eskütti hivatal kötelességekkel, 13 
esküttet rendszeresített a’ bizottvány a’ 21 kerületben, te
kintettel lévén azon kerületekre, mellyekben rendezett taná
csokkal ellátott községek vannak, azokban az eddigi szolga- 
birák es esküdtek elegendők. Tizenhárom ifjúnak nyílik te
hát bizonytalan pálya, ’s folyamodhatni junius lOéig. a’ fo
lyamodók meg fognak vizsgáltatni, méretni és fonloltalni, ’s 
csak az elég súlyosak terjesztetnek főispáni kinevezés alá. 
Ez igen jó lehet semel pro semper, de uraim megtartani ho
gyanfogjuk majd a’ jeleseket, midőn eljövend a’ szabad vá
lasztás ideje? valóban alig képzelhetni, hogyan juthatni ügyes 
szorgalmas tisztviselőhöz egyetemes szabad választás mellett, 
ügyetlen és henye legények fölött, ha kivált amazok szeré
nyek és szegények, ezek tolakodók, és tehetősek, vox populit 
szerezni boron és pályinkán ! Bizony szabad választás szabad 
munkálkodás. Ha nincs mind, hogy a’ derék és szorgalmas 
tisztviselő megtartassék, ha nincs jutalma az érdemnek, sőt 
megye szamarának tartatik és gunyoltatik a’ munkás hivatal
nok, biz akkor ne panaszkodjunk, hogy vajmi keveset mivei
nek a’ tisztviselők. És pedig ez igy megy, a’ gyüléskedés ne
gyed részidejét, a’ szolgabirák elleni kifakadozások turisz- 
nyázzák el, ’s ha van szorgalmas és pontos hivatalnok, annak 
megtartatása mellett csak egy két szót is alig haliánk valaha, 
sőt ha a’ főkormányzó akart volna is a’ köz jóért segíteni né
hol,’s úgy szerkesztő a’kijelölést, a’ mint illett—  már ön

*) Uraim! önök nem fogják föl a’sajtó állását mellynek elle
nében köveinek el aztán annyi érellenséget. Szerk.

kény részrehajlás és minden miatt vádoltatott. Szóval hiva
talnokaink 13 esküdtei szaporiltatnak, a’ minisztérium jóvá
hagyása reménylésével, és már elmondatoll előre, miként olt 
leszünk a’ hol voltunk. így szaporittattak a’ szolgabirák mezei 
rendőrség tekinteliből 1840ben, majd az esküdtek is, és a- 
zért a’ siker egy mustármagnyit sem mutat fel. Ezt ugyan 
mondani és jövendölni könnyű, mert hisz közgyűlésben igen 
sokhaszlalan meddőséget elbeszélhetni, dé'ha magunkba szál- 
lunk, még is megkell vallani, hogy honoráriumáért minden 
koz hivatalnok megszolgál, hogy többet is szolgálhatna né- 
mellyik, az igaz, de hogy négyannyit kellenefizetni minden
kinek kötelességükhöz képest— mint most, az is tagadhattam

3) Az úriszéki bíráskodás pótlásául,a’törvény értelmé
ben több törvényszék fog rendszeresittetni. A’ törvény igen 
világos, hogy több kerületben állíttassanak fel ezen törvény
székek, némellyek még is azt vitatták, hogy a’ székvárosban 
álliltassék több törvényszék. És nézetüknek a’ felelős minisz
tériumnál is drágább municipium veszélyeztetése emlegeté
sével akartak népszerűséget szerezni. Holott a’municipium- 
nak semmi ártalmára sincs, ha minél több helyen van igaz
ságszolgáltatótörvényszék,’s ha állott a’ municipium eddig, 
mig Terebesen,Homonnán, Tályán és másutt uriszék ésuri- 
biráskodás tartatott, miért ne állna ezután, midőn amaz uri- 
székek rendszeres törvényszékekkel váltatnakfel.Hisz a’muni- 
cipium leginkább a’ közgyüléskedésben nyilványul, ezt pedig 
senki sem akarja feloszlatni. Hová dülend a’ többség a’ tör
vényszékekre nézve, még nem tudni, mert fontosabb teen
dőkre szólitván minisztereink, azokkal foglalkozánk.

4) A’ nemzetőrség felállítása ott, hol rendezett tanács 
van, a’ rendezett tanácsra bízatván’s a’ kir. városokra vo
natkozó törvény tisztválasztás tekintetiben a’ rendezett ta
nácsú községekre is alkalmaztatván, el van határozva itt, 
hogy az illy községekben tisztujitás tartassák. Úgy látszik olly 
értelemben volt a’ törvény hozás, mintha rendezett tanácsú 
községeknek kir. városi igazgatásuk lenne vagy most akarná 
ollyan lábra állítani, azaz hogy egy bíróság lenne nemes 
és nem nemes féle, de errenézve az uj törvény másutt azt 
mondja, hogy az eddigi bíróságok magok hatóságában a’ 
törvény további rendeletéig meghagyatnak. És igy mivel me
gyénkben minden rendezett tanácsú községben, hadnagy
szék is van, nem érhető el jelenleg az egyenlőség, az egy bí
róságban, Kövztkezőleg mire való lenne illy községekben a’ 
tisztujitás? Ha a’ tisztviselők úgy választatlak volna talán, 
mint kir. városokban, a’ népség szabad hozzá járulása nél
kül, akkor igen is helye lenne az uj törvény szerinti válasz
tásnak. De rendezett tanácsú községinkben a’ kir. városokra 
nézve jövendőre alkotott választási módnál szabadabban, 
minden képviselet és qualiücalio nélkül, az öszszes népség 
által választatván a’tisztviselők, azok nem olly nyomasztólag 
ülnek a’ nép nyakán mint a’ kir. városiak. Határozat lón: hogy 
a’ törvényt teljesíteni kellvén, a’ nemzetőrséget rendezett ta
nácscsal ellátott községekben a’ tanács állítsa fel és tisztujitás 
is tartassák. Ha valahol Önként öszszeforr a’ nemes hadnagyi 
szék a’ rendezett tanácscsal, ’s egy bíróság választásban 
nyugszik meg, ez kívánatos, és megengedendő. (Lám! lám!)

5) Rendezelttanácscsal nem biró községek és hely
ségekben szolgabirák és küldöttségek által lévén a’ nemzet
őrség felállítandó, ezen felállítás most csak azon községek 
és helységekben fog eszközöltetni, hol a’ nemzetőrség ellen 
általányos ellenszenv nem mutatkozik. (Vége köv.)

H o n t m e g y é n e k f .  hó 5én főispáni elnöklet alatt tar
tott választványi ülésében mindenekelőtt, a’ létezőn fölül még 
egy számvevő hivatal felállítása hozatván szőnyegre, e’ hi
vatalra, derék polgártárs Lábody Gábor urat jelölé ki a’ köz
kívánat; nem is volt a’tiszteltegyedre nézve semmi eltérő vé
lemény, csupán azt akarták némellyek, hogya’ választás, melly 
a’ megyei közönséggel előleg tudatva nem volt, formaság te
kintetéből, ha nem tovább, legalább más napra halasztassék, 
hogy a’ jelöltetni kívánók magukat az elnöknél jelenthessék; 
és e’ fölött sok időfogyasztó szó váltatott; míg az egyetem 
átlátva, hogy Lábody ellenében ha fellép is valaki, diadalmas 
bizonynyal nem leendne, Lábodyt közakarattal számvevőnek 
kiállá ki. Ezután Janicsád ideiglenes kiadó, valóságos kiadó
vá választatott meg szótöbbséggel Pajor Pál ellenében. Ne
vezetes volte’ gyűlés alatt Boronkay polgártárs indítványa, 
miszerint az úgynevezett, eddig mégtettleg terheketnem vi
selő n e m e s s é g r e  a’ megyeházépitési kulcs szerint 12. ezer 
pgő forint vettessék ki kötelezőleg, a’ haza szükségeire for
dítandó.—

Paczolay János és többek a’ nevezett kulcsot különö
sen az uradalmakra aránytalanűl súlyosnak állitván, más 
kulcs kidolgozást, vagy az egyes magányosaknak az uradal
mak ellenében! többszörös megrovatását inditványozák. El
hangzott. Boronkay ez indítványának elfogadása után önkén
tes adakozásokra fiivá fel a’ választványt, ’s részéről, mig a’ 
honnak szüksége lesz, évenkint 100. pgőftal nyitá meg az 
adakozások sorát; minek következtében egy aláírási ív bo
csáttatván körre, az csakhamar szép mennyiségű ajánlatösz-

letekkefimik közt főispánunk 3évre évenkinti]200, Majthényi 
alispán évenkint 100 pfl és magyarruhájának, Zsembery Im
re ezüstjének íelajánlásával sat. irák be magukat— leiék meg. 
A’ lisztviselőségegy évnegyedi fizetését adá oda. Podhovszky 
Ede esküit a’ megsokasodott perek gyorsabb elintézhetése 
tekintetéből minden választványi ülés után törvény székek 
tartását, Bolgár Gábor főbíró pedig járásonként inditványozá 
azok rendszeritését, melly indítványok— mikhez többen is 
szólották— elvben elfogadtatván,gyakorlatilag mikép leendő 
szerkesztésükre egy még ma öszszeülendő bizottvány nevez
tetett főispán állal. Ugyanez eszmék fonalán tévé levelező a’ 
nógrádi mintára helységenként rendszeritendő polgárbiró- 
ság iránti indítványát,melly is közhelyesléssel fogadtatván, 
levelező a’törvényszékekalakítására kinevezett bizottványhoz 
benyújtandó szabályoknak részletes kidolgozására megbiza- 
tott. Ennyi a’ mai nap eredvénye. Több már a’ hírlapokból 
isméretes miniszteri közrendelet is olvastatott. A’ gyűlés fo
lyama szabályszerű, többnyire éretten nyugodt, ’s részint, 
szép lelkesülésben saját s z oko t t  színvonalát fölülmúló volt.
Pedig!.....megfoghatatlan dolgok történtek csak egy estével
előbb! Ivánka e l l en Laszkáry Miklós lépett felkövetnek, ’s 
pártját, természetesen, nagyban gyöngité. A’ volt conser- 
vativ párt is vele van tömegestül és egyenként. Hogy Lasz
káry M. követségre tart igényeket, azt csudálni nem lehet; 
csak az különös, hogy olly rögtön határzá el magát és pedig 
Ivánka e l l e n é b e n !  Holnap a’ megye beldolgai tárgyal— 
latandnak. L.

A r a d m e g y e .  Tisztikarunk csak az uj elemből álló 
megyei közönség bizalma nyilvánlása mellett akarván hiva
talát folytatni, május 27kén a’ XVII. törvény értelmében he
lyettesítések történtek. Megyénk uj tisztikara következőleg a-  
lakult: első alispán Vörös Antal, második Szőke Károly,jegy
ző: Nagy Sándor, aljegyzők: Káda Péter, Kosztolányi Antal ’s 
Popovics Zsigmond, főügyész: Kocsaba Mihály, alügyészek: 
Náray Imre, Vörös Pál. Főpénztárnokok: idősb SankaLajos, 
és Vörös Ignácz. Főszolgabirák: Dániel István, Hofbauer La
jos, Spech Imre, SankaLajos, és Hedrey Ferencz. Szolgabi- 
rák:Csernovics János, Ambrus József, Biró Imre, Ormos Sán
dor, Rózsa Ferdinánd, Péterffy Adalbert, Babó Imre, Czárán 
Antal, Orvos Péter, Kornély Sándor, Konér József, és Vank 
János.Esküdtek: Kosztolányi Márton, Langi Ferencz, Bázel 
János, Lázár Kálmán, Mülek Ferencz, Vank Simon, Kovács 
Dénes, Meczner Ferencz, Kádas Ferencz, Krisasóry Zsigm., 
Szigeti József, Köry András, Somogyi Sándor, Rózsa Ödön, 
Bartha Ferencz, és Paskuz János. Alpénztárnokok: Dániel Lu
kács, Masztradin József, Izsáky György, és Salamon István. 
Számvevők : Brünek Károly, Zessényi Antal és Egyed Imre. 
Mérnök: Glacz József. Levéltárnok: Jakabos Benjámin. Főor
vosok: Rózsa József, és Bittner Imre. Várnagy: Zipser Antal. 
Selyem felügyelő: Kosztolányi Sándor. Csendbiztosok:Szom- 
bati Mihály, Stelina Kálmán, Pittner Péter, Györki Mihály, 
Dénes István és Degre György.—  Kormányunk eljárása i- 
ránt bizalmat szavaztunk. Megyénkben a’ béke és nyugalom 
általányos.

Arad városa tiszlujitásában mellyet múlt számunk köz
lőit, a’ német, oláh, és rácz érdekek hangosan követeltet- 
tek. A’magyar elem, mellynek élén Arad értelmisége áll, sze
rény és engedékeny volt. Városunkban a’ nemzetőrség leg
silányabb lábon áll. Megfagyaszták azt a’ múlt tanács kárho- 
zatos muladékossága, és érdek hajhászó föllépései. Helye
sen történt, hogy még csak sarjadékát is kiirtá a’ tisztujitás. 
Már magába véve ez is tetemes nyereség.

B e r e g m e g y e ,  munkácsi kerületéből a’ legközelebb 
megnyitandó nemzeti gyűlésre két köveljelölt vagyon. A’ke
rület minden értelmesbei, kikhez tartozik a’ kerülethez újab
ban csatolt néhány magyar ’s német ajkú helység; a’ mosta
ni kor által kivívott alapelvek már régibb idő ótai bajnokát, 
Román Ferenczet, mint szilárd jellemű ’s több éven által me
gyei főhivatalát közméltánylással viselt egyedet, ki szabad 
röptében magát senki által háttérbe szoriltatni nem engedő, 
’s ki igaz hazafisága buzgóságáról isméretes,—  tiszta lelke
sedéssel óhajtják. A’ másik követjelölt Hajdú Jerom munká
csi görög kalli. lelkész, kit lelkésztársai az áltatok mindeddig 
a’ mivelődés legalsóbb fokán tartott orosz nyelvű néptömeg 
által a’kezökben levő lelkifegyverek iegnemtelenebb felhasz
nálásával megválasztani erőködnek: a’ szegény hivő népet 
hetedizigleni átokkal, gyónáskor az absolutió megtagadásá
val ijesztik, ha Románra szavaznak (ezen ’s több a’ jó érzést 
sértő tény fölött megyeileg már törvényes vizsgálat is ren
delteted), —  ’s azzal ijesztik a’ népet, hogy Románt mint 
munkácsi uradalmi ügyész a’ grófot akarja felküldeni azért, 
hogy elvesztett jobbágyit ismét viszszanyerhesse, ’s őket ro- 
botoltassa. Számtalan illy színű izgatás, itatással párosítva, 
mennyire ártalmasok szellemi erőt igénylő uj szabadságunk
nak ? azt a’ nagy közönség ítéletére bízzuk; az illyes de- 
moralisatióval erősített hierarchia, orosz ajkú’s a’ lelkészek 
állal orosz jelleművé is változtatott nép közölt a’ panslavis-
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musnak nem meg ve len dó szolgálatot fogtenni, legalább gö- 1 
röge. lelkészeink erélyességén nem múlik, az ezen me
gyébe tulsulylyal biró valódi nyers tömeget tulajdon czél- 
jaikra felhasználni, legyen az bár erkölcstanba, vallásba, 
vagy alkolványba ütköző. V.

T ur ó c z, május 27. Első alispán elnöklete alatt ma a’ 
bizottványi gyűlés megnyiltatván, miután a’ zsidók üszszeírá- 
sát, segedelem gyűjtést, országgyűlés tartást tárgyazó mi
niszteri rendeletek felolvastattak, ’s azok nyomán czélszerü 
intézkedések tétettek, jelesül a’ zsidók öszszeirására ’s a haza 
szükségére ajánlások gyűjtése végett küldöttségek neveztet
tek, Lehoczky Pál indítványára azon pénz, melly a’ közelebbi 
nemesi segedelmikivetésből fenmarad ,a’haza oltárára ajánl— 
tatott, a’mennyiben pedignémelly tartozások még kiin volná
nak, azok beszedetése az illető tisztviselőknek szoros köte
lességükké lététét';felajánltatott ezuttalazon pénzöszveg is, 
melly a’ megyebeli védegylet tulajdona. A’ lázitókat stata- 
riális bíróság alá vető rendelet most forma szerint kihirdettet- 
vén az e’ kihirdetés előtt elnökileg tett intézkedések helyesel
tetek ’s annak köroztetéséről beadott szolgabirói jelentések, 
tudomásul vétettek. Miután ©’rendelet tótul is tolmáesoltatott, 
újra a’ tót nyelveni tanácskozás hozatott szóba, melly eleinte 
némi ingerültségre szolgált okul, főleg azon okbul, mert egy 
fő tisztviselő által megpendittetelt,’s végre vitatkozás köze
peit a’ blatniczai iskolamester által tett indítvány következ
tében a’ minisztériumhoz egyfölirás határoztatott, mellyben 
arra kéretik,hogy ha a’törvénytőlmostnemállhatni el,nyújtson 
raódolt egy alkotandó törvény által, hogy kik magyarul nem 
tudnak, a’ köztanácskozásokban jövendőben tótul is nyilatkoz
hassanak. —  Beadattak ezután a’ nemzetiőrségi ’s esküdti 
képességgel biró egyedek öszszeirásai: az előbbieket a’ mi
nisztériumhoz fölterjesztendik, az utóbbiak megvizsgálására 
kiigazítására ’s lajstromozására pedig három tagú választ- 
vány küldetett ki Kötelességéül tétetvén egyszersmind, hogy 
a’ perbefogási törvényszék és a’ büntető bíróság tagjait 
terjeszsze választás végett elő a’ jövő gyűlésnek. Közvádló
kul tiszti fő és alügyész, vizsgáló birákul pedig négy járás fő- 
szolgabirái neveztettek. A’ marha hús ára fölemeltetett, kö
vetkezőleg junius 3tól kezdve 14kr. az ürühus 12 kr. ’s igy 
fog aránylag a’ fagygyu és gyertya is áruitatni. A’ szolgák 
foglalót bármikor fogadhatnak, de a’ cselédváltozás csak 
mindszent napkor történik, a’ gabona ára folyvást apad, a’ 
kereskedés pang; téli kétnyiretü gyapjú mázs. 4 0 — 46 fr. p.

K ő v á r v i d é k n e  kMagyarországgali egyesítése nap
ján egy különös, mondhatom igen különös esemény merült 
fel a’ táblabiró politica tengeréből. Az eset röviden ez: gróf 
T e l e k i  Sándor fogadá asztalához a’ nagyszámú közönsé
get, Ettek.

A’ toastirozást a’ vendéglő gróf kezdette meg , utána 
nehányan szólották, kik között K o r b u 1 y Adeodát is. Toast- 

jaiban igen piszkolta ,Mártius 15ét.‘— Utána b. W e s s e 
l é n y i  M.állott fel,ki az előtte szólottnak beszéde fonalát fel
fogva, hasonlag a’ legvadabbul kárhoztatta irányát, ’s be
szédét azon indítvánnyal végzé: szólítsák fel a’ törvényhatósá
gok hivatalosan a’miniszterfumot azon lapnak leendő mielőb
bi megszüntetése iránt. (?!) Ezen indítványt semmi oldalról 
sem követé helyeslés. —

Ul á n a Ha r a i  Victor beszélt körülbelül igy: ón nem 
iszom egyesek egészségéért; nagy emberek mindig voltak,
’s valamint kicsinyek, l e s z n e k  i s ;  én Mártius l Sdikért, 
az azon napon kivívott szabadságért ürítem poharamat.Ezen 
szavakra a’ b á r ó  ingerülten imigy válaszolt: „igen elámit- 
tatlak azok, kik azt hiszik, hogy a’ szabadság napja mártius 
I5én vivalott k i , ’s kik kivívásában főtónyezőkül tekintik a’ 
pesti p a r á n y i  h ő s ö k e t ,  a’ pesti fiatalságot. Én a’sza- 
badság napját márt. 3ától datálom, azon időtől, midőn K os
sut h barátom erélyes közbevetése folytán a’ válaszfölirat el
készült; és igy a’ pesti parányi hősöknek egyéb szerep nem 
juthatott, mint a’Pozsonyban készített éneket itt Pesten elda- 
lo!ni(?) és e’ mellett egy kellemetlen sétát tenniBudára, hol 
csak az hibázott, hogy követeléseikben meg nem előzhették 
őket. Kellemetlen sétának nevezem azért, mivelhogy igen 
yerle őket az eső.“

Ezen szavak után P a p  Zsigmond nevű fiatal állott fel, 
azon fiatal, ki midőn először toastirozott, híven megemléke- 
zék vigadás Közt az istenben boldogulttáblabirói ka iró l , és 
élteté azt. Ezen kívánságát W e s s e l é n y i  is nyilványitotta 
azon hozzáadással, miszerint a’ t á b l a b i r ó i  k a r  n e m  
h a 11 m e g, h a n e m  c s a k  p i h e n , ’s vesznek táblabi- 
rák! Mondám tehát, hogy ki ezeket mondotta az állott fel és 
beszélt illyelónképen: hidje el a’ báró, igen óhajtanám a’ 
szabadság napját nem mártius ló é tó l ,  hanem I836tól szá- 
mitni, midőn annak magasztos érzete a’ báró keblében lángra 
gyuladt, és midőn annyi küzdelmekkel kelle találkoznia Szat- 
már megye teremében, de mégis kellő deferenliával tudok 
viseltetni a ’ pesti fiatalság, a’ báró által úgy nevezett pa
rányi bősök iránt, kik a’ forradalomban tényleges részt vet

tek, ’s kikről mint ismerőimről állíthatom,miszerint nemcsak 
mosf,de (ha ott vannak) I836banis  készek voltak volna él
töket áldozni a’ szabadság váitságbéreül.

B á r ó :  hallgattak volna, mint a’ nyúl, —  f i á t a 1: a’ 
minő bizonyossággal mondja azt ön, ép ollvannal mondha
tom: hogy az olasz franczia és bécsi esem ények köz
be nem jöttével K o s s u t h  Lajos is hallgatott volna, mint a’ 
nyúl. B á r ó :  ,,ez rágalom, ez hazugság, hogy hívják a’szó- 
lót, k ö z t ü n k  é l e t  h a l á l  h a t á r o z z o n ,  van é 
pisztoly ? —

Néhány tekintetes táblabiró ura ’ Üatalnak rohant,hogy 
leüsse,’s ha Teleki Sándor engedi, rósz kovetkezésüvé vál
hatott dűhösségök.— A’ fiatal megkérte a’ b á ró t , ki maga 
részéről megengedett, de azt mondá: h o g y K o s s u t h  ba
rátjától bocsánatot kell kérnie; a’ fiatal erre azt mondá,hogy 
őt Kossuttól,Kossuthot tőle elkülönitni még gondolatban sem 
tudja, és ezután szent lön a’ békesség. A’ báró igen szereti a’ 
gazsulirozást, eszméi elavultak, táblabiróiak ’sat. ’sat.

M u r a k ö z b ü l  junius 3án. Ismérjük meg egymást, 
mert nem tudva,mint állnak ügyeink honunk részeiben, nem 
tájékozhatunk! pedig ki tájékozni nem tud: utat veszt.— Előt
tünk kettő az ut, egyik a’ szabad léthez,— e’ nemzet nagy te
metőjéhez vezethet a’ másik, szükség ismernünk magunkat.

Ezért vonjuk le az álszint, mellyet hazug vagy tudatlan 
ecset mázol 60 ezer lakosra, és reánk. Remélljük a’ tiszt, 
szerkesztőség nem zárja utunkat. A’ Jelenkor 6 ük  számában 
magán-levelezés után ezt olvastuk:,,az illyr mozgalmak nem
zetellenes működései átcsaplak már Zalamegye muraközi já -  
rásába is, hol többnyire horvát nyelvű lakosok vannak. A’ 
zágrábi püspökmegyéhez tartozó lelkészek voltak a’ főfő iz- 
gatók. —

E’ sorok nem igazak*). Az illyr működések ide nem 
csaptak, gátot erélyes tisztviselőink vetettek nekik.Ezek meg- 
hagytábul tudja népünk, mit kell tenni az illyrekkel, ha innen 
a’ Dráván szerepelnének. Lelkészek tisztviselőinkkel egyet
értve, együttműködünk. Azért csak egyszerűen utasítjuk visz- 
sza a’ magán-levelező állítását,’s hinni óhajtván, hogy tudat
lanságban volt, felszólítjuk: jöjjön körünkbe ’s látni fogja: 
miként itt a’ lelkészek csak lelkészek, és magyar polgárok, ’s 
épen nem fő fő illyr izgatók. Hogy a’ zágrábi püspökséghez 
tartozunk, püspökünknek mint elöljárónknak tisztelettel en
gedelmeskedünk az igaz. De tőle akár minisztériumunk, akár 
nemzetiségünk elleni rendelést nem kaptunk,illyest elfogadni 
nem fogunk.

Vagy tán azt értette levelező, hogy egy növendékpap, 
kit Muraköz szült, de a’ zágrábi szellem regenerált: kezdett, 
ámde akkor jó lett volna részletesen irni’s megírni azt is, hogy 
tüstént oda illant viszsza, honnan jö t t ; mert ezen ifjú hálátlan 
gyermeke föld anyánknak, kit honosink méltó megvetése ki
sér, minket nem képviselhet és bűneminket nem szennyez
het. —

Félre azért a’ gyanúsítással—  nincs reá időnk. Félre 
az önolvasztással, ez elleneink irányában nem táktika. írjunk 
igazat, vagy semmit; mindenek előtt pedig tegyünk!

Mi, kiket a’ sors keze ide helyzett,hogy az illyr fondor- 
kodásokatlegközelbbrül lássuk: uem feletkezünk meg polgári 
kötelességünkrül ’s bármi veszély környezze e’ hazát: lu- 
dandjuk hogy benne születtünk. Ha dicső leend egykor : ár
nyékában akarunk nyugodni,ha megdühporaink födjék el.**) 

Több muraközi lelkész és segédek.

P o l g á r i  Ro  k u s -k ó r  h áz. A’ felfüggesztve volt 
kórházi gondnok, és ellenőr különféle csempészkedésekről 
vádoltatván, miután a’ városi tiszti ügyész azokat elegendő- 
kép hitelszerü okmányokkal be nem bizonyította, felfüggesz
tésük alól fölmentettek; a’ kezelési hanyagság, rendetlenség, 
’s okozott zavarok végett azonban büntetésül csupán felfüg- 
gesztetésük ideje tudatott be, ’s igy szegények eleget bűn
hődtek!— Hallottuk, hogy Hepesvári Antal t. tanácsnok el
nöksége alatti küldöttség által rögtön hivatalaikba már be is 
vezettettek.

A’ kiszenvedetteken (?)  tehát már segítve volna, de 
vájjon van é a ’ kózház intézetének avval nyeresége, h aa ’köz- 
vólemény előtt tudva levő rendetlenség, hanyagság, és za
varok végett büntetett hivatalnokok kezében hagyatnék meg 
a’ kezelés? ez már más kérdés , azért uraim az átadást kár 
volt olly igen rögtönözni, ha a’ közelebb választandó uj ta
nácsot az e’ fölötti intézkedésre be nem vártátok, ám lássá
tok, ha kudarezot vallatok;— mertitt ezentúl nem személyes 
érdekről lesz a’ szó, hanem egy nagyszerű jótékony intézet 
javáról —  a’ közös polgárság érdekéről, ’s igényeiről; úgy 
nem különben olly kezelő tisztviselőkről, kiknek e’ szakbeli 
ismereteik, és ernyedetlen hivataloskodási buzgalmuk az in
tézet czéljait biztosítják,

E g y  a’ t ö b b i é r t .

*) Igen, igen örvendünk, hahogy igy vau. S z e r k. 
**) Éljenek. S z e rk .

A’ V a s a  magyar gyalogság Bécsból fővárosunkba 
megérkezett, ’s egy része már el is szállíttatott Hrabovszky 
rendelkezése alá. Derék fiuk, alig várják, hogy ráczokat e- 
hcssenek. —

A’ pesti választók tegnap kezdék meg a’ hivatalnokok- 
rai szavazást; főpolgármester lelt R o t t e n b i l l e r  L.főbiró: 
S z á s z  M. A’ radicál kör tagjainak megnem jelenése miatt 
kevesebbségben maradt.

A’székesfejérvári káptalan küldöttsége tegnap jelent meg 
kormányunknál, hol szónoka —  a’ főprépost által kijelenté : 
miként a’ káptalan nem csak jószágai szívesen ereszti át a' 
státus gondjai alá} de életét is a’ hazának szentelendő ha 
kell; a’ cultusminisztert pedig megkérte, hogy a’ kanono
kok évi fizetésére nézve lajstromot dolgoznék ki. 3000  pfrt 
egy kanonoknak untig elég, még marad is a’ szegények szá
mára. —  Mondják: hogy e’ remek példát legelőször is az 
esztergami, egri, és kalocsai főkáptalanok követendik, azu
tán pedig a’ püspökök.—  Úgy legyen Ámen.

K Ü L F Ö L D .
AUSZTRIA. A’ táborból érkezeit hírek szerint az osz

trákok Trevisot ismét megszólták, Radeczky hadának egy 
részével csak ugyan Vicenza felé tart, hogy e’ pont elfog
lalása által a’ Velencze ellen működő táborral az öszszekötte- 
tést helyreállítsa. —  Durandó jun. 6án mintegy 14 ezer em
berrel Viczenzában volt.

Bozzoloból junius 4éről írják: Úgy látszik, hogy az osz
trákok utólsó kísérletet szándokoznak tenni; az Osone folyam 
hidján hídfőt épitének,’s mindenütt védelmi készületekkel lát
ják el hadlábaikat, kiváltkép pedig láthatók ezen védintézke- 
dések Sette Frali mellett azon esetre,ha valahogy viszszavo- 
nulni kénytelenittetnének. •—  Jun. 6kán egy trieszti gőzös a’ 
sardiniai hajó sereg parancsnoka Albini által feltartóztatott, 
’s a’ kikötőbe visszautasiltatott.A’hajókapitány előmutalá pa
pírjait, mellyek a hatalmassági consulok által a’ biztositó alá
írások, ’s megerősítésekkel ellátva voltak, ’s mellyben az ad- 
mirál irányában hivatkozás történt K á r o l y  Albert abeli 
nyilatkozatára,—  miszerint tengeri e r e j é n e k  az Adiráni 
megjelenése semmi akadályt se teenda’ kereskedésnek; erre 
azonban az admiral igen értelmesen kijelenté: miként Károly 
Albert ő felsége Triest város ostromállapotba tételét most 
már elhatározta, ’s ezen szándoka a’ várossal,’s az illető ha
talmassági consulokkal még ma tudatni fog. E’ hírre Triest 
város ürülni kezd.

Prágában f. hó I2kén komoly események váltogaták 
egymást. A’ nevezett napon tartatott a’ csehek,és tartományi 
németek közt a’ testvérisülés ünnepe. Az ott jelenvoltak visz— 
szaléréskor némi öszszekoczczanásba jöttek a’ katonasággal; 
’s minthogy a’ nép már az előtt megkisérté valahogy le
mondásra bírni Windisgracz tábornokot, most az alka
lom kedvezvén a’ kísérletet ismételni tartá jónak, ’s a’ 
parancsnokot macskazene, vagy más valami ehez hason
ló demontrálióval kezdé tisztelni. A’ katonaság közbelé
pett olly viselettel, mint nálunk Budán. A ’ parancsnok neje 
az ablakon nézett ki, ’s gúnyosan mosolyga a’ futva mene
külőkre; ezt egy cseh pisztolyával agyonlőtte, ’s megkezde
tett a’ mészárlás; a’ nép barricádokat rögtönzött, ’s elszán
tan védte magát,de végre is a’ gyakorlottabb erő által legyő— 
zetvén, szétüzetelt. A’ vérengzés késő ijég tartott,’s több száz
ról beszélnek, kik holt tetemeikkel fedik a’ csatasíkot.Egy 
kapuczinus 5 óráig védett egy barricádot.—  A’ közlekedés 
megszakasztatolt, a’ nők pisztolyokkal fegyverzetlen járnak.

ANGLIA. A’ spanyol udvar iránti viselete Bulwer kö
vetnek,’s Palmerston kül politikája foglalkodtatáe’napok
ban a’ házat ’s a’ sajtót. —  Bulwer viselete helyeseltetett, 
egyébiránt Palmerston politikája sok támadóra talál. —  A’ 
népmozgalmak mind a’ 3 szigeten sürübödnek ’s mi, aggályt 
adhat a’ kormánynak, az: hogy a’ vagyonosabb osztály melly 
az első chartistái föllépéskor a ’ rend fentarlása mellett olly 
példás buzgóságot tanúsított, e’ buzgóságában igen lehan
golva jelenik meg, sőt egyes tömegek elszélesztése helyett 
egyenesen azokhoz csatlakozik. Irlandban minden perczen 
a’ legféktelenebb néplázadástól félnek.

FRANCZIAORSZÁG. A’ junius 5ki nemzeti gyűlésben 
a’ belügyminiszter R e c u r  t következő törvényjavaslatot 
terjesztett a’ képviselők elő: Azon napszámosak, kik az első 
felszólításra nem fognak a’ városból eltávozni, 6 hónaptól 
2 esztendőig, kik a’ másodikra sem távoznának el, 2 eszten
dőtől 5ig, ’s végre kika’ harmadik felhívást se méltatják fi
gyelműkre,azok 5— 10 évig terjedő börtön büntetésre ítéltes
senek. Ezen javaslat hevesen tamadtalott meg, mennyiben az 
az emberjogi, és személy szabadságot egyenesen czélozza 
megtámadni, azonban a’ többség a’rend kellő biztosítása nél
kül nem látván lehetségesnek a’ kormányzást, ’s igy a’ res- 
publicát se, a’ javaslat elfogadására szavazott. —  Ugyan
ezen ülésben tétetett közzé a’rendelet, hogy Belhmont igaz
ságügyi miniszterré neveztetett ki.

A’ Meczi telepigazgatóság telegraphi sürgöny utján
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parancsot kapott hat újabb telepnek hadi lábra állítása iránt, 
nevezetesen négyet gyalog, ’s kettőt lovas őrség mellett.

OLASZORSZÁG. A’ siciliai parlament május 21 kei 
ülésében határzattá lett, hogy a’ nápolyi legszomorubb ese
mények miatt mind a’ két kamra, a’ végrehajtó hatalom, min
den hatóság, a1 nemzeti őrség, a’ honvédsereg, a’ flotta há
rom napos gyászt öltsön; a’ sziget minden templomaiban 
imádságokvégeztessenek,hogy a’ nápolyi nép zsarnoka kör
mei közül mielőbb megszabadittassék. Május 24kén pedig 
felhatalraaztatotta’ végrehajtó hatalom, hogy szabadserege-

ket gyűjtsön,’s azokat a’ nápolyi zsarnok ellen vezesse,’s azt 
minden nemű fegyver,’s élelmi készletekkel hoszszasb időre 
is ellássa.

Sardiniában,hol közel egynegyede a’képviselőknek újra 
választandóa’sok kettős,és hibás választás miatt,Gioberti kije
lenté,miként ő a’neki ajánlott táblai elnökséget el nem fogad
hatja. Piacenzában a’ Sardiniáhozi keblesités formalitásinak 
megkezdésére k. biztosul Federigo Collá neveztetett ki, ki máj. 
31 .megbizatásábani eljárást mármegis kezdette.KárolyAlbert 
lombardi királlyá leendő megválasztása kétségen fölüli,a’sza-

vazatok még nem fejeztetvék be, addig is, mig annak ered- 
vénye hivatalosan tudatva lenne, az olasz lapok következő 
ismertetését adják: Milano tartomány és városban 129,440 
voksLombardiánakPiemonthozi csatoltatását azonnal sürgeti; 
Cremona tartomány és városban a’ bekeblesités mellett 
4 7 ,0 6 4 , ellene 24; Lodi tartomány és városban a’ közvet
len bekeblesités mellett 46 ,860  ellene 69 szó nyilatkozott.

I Morichini e’ tárgyban már el is utazott a’ király táborába.

| Dunavizádás: Budán, junius 15én 8 ' 4 "  6 '"  az 0 fölött.

71ik szám. É R T E S Í T Ő .
Az 1848. évi legújabb

TÖRTÉNTEK MAGYARÁZATA.
Irta T á n c s i c s  Mihály. —  Ára 6 kr. pp.

H i r d e t v é n  y.
A’főmlgu magyar kir. kamra rendeletéből 

a’ hradek-iykavai kir. urad dmak főtisztsége e- 
zennel közhírré tesa hogy a’lykavai uradalom
ban levő következő: u. m a)lyszkófalvi lakház 
és g zd »ságiépületekkel 273 holdnyi szántóföld, 
40 hold rét és 61 hold legelőből;

b) A’ lykavai épül* tek nélküli 325 holdnyi 
szántóföld 96 hold legelőből;

c) Ribarpnli épületekkel 76 nőid szántóföld 
és 12 h'dd rétből;

d) A ’jarkoViCzi épületek nélküli puszta 190 
holdnyi szántóföldből átló m ajo»ságok f. esz>.

1

szt. András hava lső napjától 6 egymásután kö
vetkező esztendőre a’ f. észt. sz. Iván hava 26án 
(huszonhatodikán) Rózsahegy mezővárosban 
tartandó közárverésen a’ többet ígérőnek leszen 
bérbe adandó.

A’ rm'gkivántató bánatpénz letétele mellett 
mindenki az árverési biztosság elibehocsáttatik. 
A szerződési föltételek mindez uradalom főtiszti 
hivatala, mind a’ lykavai urad.gazdasági hiva
tal irodájában előre is megtekinthetők.

Hradeken, sz. György hava lOén 1848.
Thuranszky Péter, helv. főtiszt.

2—3

P e s t i  h e n g e r m a lo m -tá r sa sá g .
A’ pesti hengermalom-társaság t. ez. részvényeseit junius huszonötödikén Prsten déle— 

őtti 10 órakor a’nemzeti Casinóban tartandó közgyűlésre tisztelettel meghívja az i ga z  g a -  
l ós ág .  3— 3

Jelentés. A’budapesti lánczhid-építési társaság f . i8t8ikjunius 30ikán,pénteken, 
reggeli 9 órakor Pesten, Ullmann-házban (fel Dnnasor)közgyűlést tartand, mellyre azihető rész
vényes urak olly kéréssel hivatnak meg, hogy belépőjegyeiket, neveikre szóló vagy kellő enged- 
vényzés utján rájuk átruházott tíz darab részvény leiételemellett, Pesten a’ lánczhidépít-si hív ital
ban Coburg-ház, fel-Dunasor) f. junius 27ikei esti hat óráig átvenni ne lerhetes^enek. A’ gyűlés 
tárgyai 1 isznak: jelentés a’ vállalat mostani állapotáról és intézkedés az ezentúl teendőkről.— 

Pesten, junius 7kén 18*8.
Az ideiglenes választ vány. 2—3

Hirdetvény.
Felsőbb jóváhagyásból közhírré tétetik, 

hogy fidyóészt. junius 3(Kán (harminczadikán) 
Tarczalon a’ kir. tiszttartói laknál tartandó nyil-

ványos árverés alkalmával l847ik évi tokaji u- 
rad*ilmi termésű 97 hordó közönséges , és két 
hordó négy puttonyos máslásbor, készpénz be
fizetés mellett t-1 fog ad dni.

Kelt Diósgyőrön, május hó 12én 1848. 3-3

1. Vadászati jog.
Kulán, Kuczorán, ó őskis-Kéren, d. szt. Ivánon.

II. Uradalmi földek.
8251 ío hold szántóföld Kulán 

l 5lie „ „ uj Verbászon
270618 „ „ Pivniczán
9?27llnoo„
három szabadtelek Sovén.

III. Pusztai földek.
69651s hold szántóföldPettau pusztán «belli alatt
70s6[* » „ n {:)) «
2934lg „ ka«zálóföld d) „
8250,l l ioo„ rét „
260618 „ kaszálóföld belai pusztán.

D) 1848. évi junius hó 30án reggeli 9 óra
kor kezdve S*tápáron a’ tisztariósági irodában.

1 Uradalmi földek- 
Szál isityi csárdihely,
244ls hnld szántóföld Csonoplán.

E) 1843. évi julus hó 3án reggeli 9 óra
kor apatini tiszlartósági irodában.

1. Vadászati jog. 
Karavukován, K» pászmán.

II. Uradalmi földek. 
al8 hold szántóföld Apáimban 

84ls „ szilváskert Bogojeván 
70 ,, szántót ld Kupuszinán.

111. S á s- és kákavágás. 
Bezdánban, Piofuntana sz gélében pr szt. Iván
ban és Rácz-Mibsitsen.

IV. Erdei földek.
1654091 íioo hold szántóföld Duroszlón,
184 „ „ Karavukován
62 „ „ Monostorba és Bez

dánban,

*j\,N e p D a r
cz:mü néplapra előfizethetni minden postahivatalnál, Budapesten Emich Gusztávnál. E'őfizetési ára 
félévre helyben és postán öt huszas. Ä  .,Nép barátja'1' szerkezetöséye. 2—3
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Árverési hirdetvény.
A’ bácsi álladalrai javak igazgatósága ré

széről a’ bácsi kerületi kir. kincstári uradalmak
nak következő kir. haszonvételei és egyéb ha
szonbér tárgyai »848. évi november ltől kezd
ve, számítandó, egy vagy több évre nyilványos 
árverés utján, haszonbélbe adatni fognak.

A’ bérleni szándékozók aJ nyilványos árve
résre, melly ezek i ánt az alább megjegyzett he
lyeken és napokon tartatni fog, a’ bérbe adandó 
tárgyhoz arányzott száztól tíz pftnyi bánatpénz
zel felkészülve megjelenni ezennel hivatalosak.

Az 18a8ik évi jut ius hó 26án (huszonha
todikán) regge i9 órakor kezdveZomborban a’ 
ki ályi kincstári igazgatósági épületben tartandó 
árverésnek kitétetni fognak.

I. ltalmérési jog. 
a j palánkat uradalomban:

ó, uj, ’s német Palánkán, Paragán, és Plavnán; 
b j kulai uradalomban:

Kulán;
e j  sz tápár i  uradalomban:

Kernyaján és p.kulai csárdában,kis sztapári csa
tornái állomáson pedig az italmérési és húsvá
g ó i  jo g ;

d j  apatini uradalomban: 
kutskai csáidában, Bogoj ván, Monostorban, 'S 
monostori Profuntana csárdában;

/  e j szán torai uradalomban : 
Dentován. —

II. I l u s v á g á s i  j o g .
a j  palánkai uradalomban.

Bukinban ’s Plavnán;
b j kulai uradalomban:

Hegyesen, Kereszturon ’s Torzsán;
c ) sztapári uradalomban: 

l) ’s uj Sziváczon;
d j  apa tini uradalomban'.

Apatinban, Mmostoron, Szontán;
ej  szánlovai uradalomban: 

Baracskán, Csatali .n, Dantován, Szántován.

Ili. Halászati jog.
a j  palánkai uradalomban: 

a’ dunai ’s mocsári halászás Plavnán, mocsári 
halászat Bukinban;

b j szánlovai uradalomban: 
Szántován. —

IV Vásári jövedelem . 
a j  kulai uradalomban: 

kulai heti vásárnak jövedelme;
b j apatini uradalomban : 

bezdáni hetivásárnak jövedelme.
V. M észégetési jog. 

a j  apatini uradalomban ; 
Apatinban. —

VI. Ilidvám ’s dunarévi jövedelem .
a j  apadni uradalomban:

Dalyán. —
VII. Xadályfogási jog.

b j palánkai uradalom kerületében:
B) 1848. évi junius hó 28kán reggeli 9 órakor 
kezdve pa’ánkán a’ tisztartói irodában.

I. Vadászati jog.
Metkovicsi és kerekityi pusztákon, Parabutyon , 
Szilbáson, Bulkeszenés Gnjdobrán.

II. Uradalmi földek.
i942/ 4 hold szántóföld ó-Pa!ánkán ,

9 «, », ..

Árverési hirdetvény.
Az ó-budai kincstári i^az^atóí-ág részéről 

ezennel közhírre tét tik: hogy f. észt.junius 27én 
(huszonheted kén < Budaörsön következő men
nyiségű tarkák többet igéi és utján készpénzfize
tés mellett e árver* ztetnek :

1) öreganyái ellésre még alkalmasak 236.
2) két évesek -  -  -  -  1 1

1848.
i 7 „ „ pr. szt. Ivánban
a’szontai erdei fö'd Kruskováczon és Berdár itson.

F ) 1, 4s. évi julius hó 5én reggeli 9 órakor 
Baracskán a’ tisztartói irodában.

1 V a d á s z a t i  j o g .
Csatalián, Szánt >ván, Kolluthon, Krusevlyán.

11. U r a d a l m i  f ö l d e k .
57 hold szántóföld Bereghen 
6 „ szilváskert Csatalián
9 „ ,. Gakován.

A’ haszonbérlőt folté eteí az árverés e’őtt 
különösen fognak falói vallatni, m gtudhatni a- 
zok -t mindazonáltal el h b is , mind a’ zo ubori 
ki ályi '• incstári igazgatóságnál, mind pedig az 
illető tis/tartó'ágnál.

A’ nyilványos árverés bevégezte után újabb 
ajánl .tok el nem fogadtatnak ugyan, mindazon
által a’ kincstári uradalom azon esetre , hogy 
ha az árverésnek .sikere bármiily oknál fogva el
fogadható nem volna,magának a’jogát a’ki ér
tendő tárgyról tetszése szerint, rendelkezni fen- 
tartja. —

Azon bérleni szándékozók, kik imitt isme
retlenek, és a’ kincstári uradalmakon kLül lak
nak, tartoznak adósságtól ment vagyonaik álla
potát az illető helybeli előljárósági bizonyítvá
nyok állal kimutatni és elégséges biztosságot 
szolgáló ér bácsi kir. kincstári uradalmakban 
megtelepedett kezeseket állítani.

írásbeli ajánlatok azon föltétel alatt szinten 
elfogat ttnak, hogyha ezek az árverési n*pot 
megelőző estvéig benyujtatnak , e’ felől pedig 
lepecsételve elégséges bánatpénzzel vagy enn.k 
bi tositásával ’s azon nyilatkozattal ellátattnak, 
hogy az ajánlkozó a’haszonbéri föltételeknek ma
gát egészen aláveti. i — 3

3)  egy évesek -  100
4 )  hagatásra való kosok: 2 évesek

és öregebb*k -  -  -  -  -  124
5) üiük öregebbek -  -  -  7
6 ) 2 évesek -  230
7) i évesek -  -  -  278
8 )  ideiek - - - - -  305

3 —3 Öszveseu 1295

(tiltásai Pestről.
hónapban.

13* német/ 4 n .
az uj palánkai régi plébánia lelek,
8 hold szántóföld Bukinban,
4 » V  11
Obrovaczon két szabad t lek,
21/ 2 hold szmüs föld Obrováczon ,
5 ,, szántóföld Hod'ágon
49 „ „ Baralmtyon.

111. Erdei földek.
332/g hold cs^bi határerdőben 
5 „ bogyani erdótien Franyesovácz

39 n tovansovai erdőben Csulková* z
310 „ „ „ volarzki bunár

C) 1848. évi junius hó 27én reggeli 9 órakor 
kulai tiszt rtósázi irodában.

A’ kiadótulajd. april l Skai betegeskedése óta szerkeszti K i r á l y  i Pál ,

A’ gőzösük in-
1848dik évi j u n i u s

A) A D u n a n:
P e s t r ő l  B é c s i g  naponkint reggeli 6 órakor, Győrreli közlekedéssel.

,, O r s o v á r a  minden vasárnap reggeli 5 órakor, Galacz és Konstantiná- 
polylyali kapcsolatban az oláh részen, junius 4 - és l8dikán pe
dig Odessával. E’ közlekedés a’ Bécsből egyenesen Orsovárame-
nő gőzössel történik.

„  O r s o v á r a  minden csütörtökön reggeli 5 órakor (minden második csütörtökön 
Galacz- és Konstaníinápolylyali kapcsolatban a’ török részen).

A’ gőzösök Orsováról minden vasárnap reggeli 4 órakor, és minden csütör
tökön délután ide megérkeznek.

T i t te l  be minden kedden és pénteken reggeli 5 órakor, le - és fölfelé 
Eszéken át. A’ kedden elinduló gőzös Zimony- és Szegeddel köz
lekedésben áll.

E’gőzösök Tittelből minden vasárnap és szerdán délután ide megérkeznek.
Vontatóliajók indulásai.

P e s t r ő l  B é c s b e  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 
szombaton megérkeznek.

» O r s o v á r a  minden kedden.

B ) A  T
S z o l n o k r ó l  S z e g e d r e ,  T i t t e l b e

den kedden.
„  S z e g e d r e  minden szerdán és szombaton.

S z o l n o k r ó l  T o k a j b a  minden csütörtökön.
S z e g e d r ő l  Sz ol n ok b a minden hétfőn, csütörtökön és szombaton.
S z e g e d r ő l  Z i m o n y b a  minden szerdán.
Z i r a o n y b u l  T i t t e l b e ,  S z e g e d r e  és S z o l n o k r a  minden csütörtökön. 
T o k a j b ó l  S z o l n o k b a  minden vasárnap.

BCáíTIndulási idő Szolnok, Tokaj és Szegedről: reggeli 4  óra.
Minden kedden indul egy vontatógőzös S z e g e d r ő l  Z i m o n y b a ,  és minden 

pénteken Z i m o n y b u l  S z e g e d r e .
P e s t e n ,  junius Íjén 1848.

_________ A z első cs. kir. szab Dunagözhajózási társaság föügymvősége.Z— 4
-  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o  1 yi betűivel un-uteza, 4 5 3 . szám.

1 s z a n :
és Z i m o n y b a  Pesttel kapcsolatban: min-
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A' köveik, julíus-tlcecinberi folyamon a’ Jelenkor hetenként rendesen n é g y sz e r , ’s a1 majdan mutatkozó fejlemény 
szerint hatszor fog megjelenni. A1 szállítási postabér valamennyire csökkent ugyan újabb határozatnál fogva, ámde a1 lapki* 
állítási költség ahoz mérsékelve sokkal tetemes!) arányban növekedett: mindazáltal olcsóság miatt számos!) részvétre szá
mítva mi a' lehető legjuláuyosb előfizetési árt mérsékeltük lapunkra nézve, t. i. hetenként négyszeri megjelenésénél Buda
pesten horitéktalanul házhoz küldve félévre: 5  pírt., borítékosán szinte házhoz küldve: 5  frt 4 0  kr.; postán kétszeri kül
déssel,—minthogy csak kétszer járnak hetenkint legtöbb részei 's helyeire az országnak még eddig vidéki postáink-—6fV; 
hetenkint négyszeri küldéssel: 6  frt. 4 0  kr. pengő. Előfizetést elfogad az egyesült egész haza minden postahivatala; P es
ten pedig az uri-utcza 453. sz. alatti Trattirer-Károlyi házelső emeletén — hol, mint eddig, egyszersmind a szerkesztő hiva
tal lé te z ik ,— a ’ k ia d ó  tu la jd o n o s .

zott igen csekély a’ különbség ’s kétes jövendőre kevesetádFOCLAL \T. M a g y a r o r s /. á g ( Biztos pénzalap. t’elliivás t 
Icvck’zőínkh z ; felséges u mik nem sokára körünkben. Vidék i- 
m o z g a l m a k .  Zemplén, Somogy, Toronlál megyék . Dcbrcozen, 
Pécs, és Zágráb városok köréből.)

kül f ö l d .  (Ausztria, Krair/iaország, .Német; Olaszország.) 
Ér t e s í t ő .

n \  a v a h o h s z A o.
Uiztos pénzalap

The ptan here proposed will benefit all, wit- 
bout injuring any. T. P. Agr. Just.

A’ liéke napjaiban, az állomány szinte mint bármelly 
egyes polgár, mind kiadásai, mind jövedelmire nézve kön
nyebben intézkedhetik. Aggodalom nélkül lehet hasznos ja
vításokat, szükségesnek vélt investitiókat, vagy bárminő 
hasznot ígérő kísérleteket. De a’ rögtön történt átalakulás 
phásisaiban, midőn többnyire többnél több kötelék felszag- 
galtalik; midőn annyi érdek hozatik összeütközésbe,’s egy
felől az elégületlenség, ’s másfelől a’ külellenség emelgeti 
liydrafejét; a’ nímzelnek erkölcsi erőn kívül, minden fölött jól 
organisáll hadierőre van szüksége. Ez első és legfőbb szük
ség, mivel pedig ez elégséges pénz nélkül elő nem állítha
tó, természetes: hogy a’ pénz egyike a’ függetlenség megőr
zése legmellőzhetlenebb eszközeinek.

Édes hazánkban századok óta nem érzett a’ hív honű- 
kebel annyi örömet, mint mennyit ez év eseményei nyújtó
nak. Mint a’ szélvésztől zátonyra veteti hajó, midőn véletle
nül egy ár által föl emeltetik, ismét könnyen lebeg a’ tenger 
tükrén, szintúgy szép hazánk is egyszerre felszabadult száza
dos tospedésébúl, ’s útját az ígéret szent hona felé irányozza.

Üdv neked Hunnia! Hajónk szépen halad, keblünk tá
gul ’s ürömünk kimondhatatlan. De szét pillantunk’s irae a’ 
látkört vihar borítja ’s újra gond és szorongás lepnek meg 
bennünket.Mindon örömhír fölött: vósztjósló fellegár borong. 
Süvöltözve emeli felénk fejét a’ lernai rém.

Őseink ismerték a’ vihart minden alakjában és soha 
sem csüggedtek,’s azt hiszik szétszórt ellenink, hogy mi vé
szes harezokhan edzett nemzet el nem fajult utódi, nyakunkra 
gyáván rabigái öltendünk?

Tapasztalt nép ugyan nem bízza el magát. Mi látjuk az 
örvényt, ismerjük a’ vészt, ’s azért bizton nézünk jövendőnk 
elébe. Nekünk törvényes kormányunk és százados institutió- 
ink vannak; vannak tapasztalt hajdani hivségü férfiaink,a’ jog, 
igazság és törvényesség részünkön, bírjuk jó fejedelmünk ke
gyét ’s hajlamát, illő bánást nyer tőlünk a’ hiv polgár ’s a’ 
nemzet még fiatal erőben: rnelly még mindig meghalló, ’s 
megérté a’ szabadság szent szózatát ’s , fölriadt álmaiból.4

Mosl újra riadót fuj a’ liongéöius. A’ késlekedés vészt 
rejt magában. Rajta tehát segítsünk magunkon ’s az ég meg
segít. Ne halogassuk a’ leendőket; tegyük biztos helyzetbe j 
magunkat. A’jelen egyedül sajátunk, a’ holnap fölött homály j 
borong. Holnapra más teendő vár. Cras ingens itevabimus | 
aequor. —

Mindenek fölött jelen körülményinkben pénzre van szük
ségünk. Pénz kell tehát,még pedig sok,  o 1 c ső ,é s  h a ma r .

S o k  kel l ,  mert újabb kormányunk a’ pénztárt üre
sen találta, ‘s pedig- nj kormányunk organisátiója sokba ke
rül; minket mindenfelől ellenség környez, fenálló sergeink 
idegen kormány parancsára külföldön harczolnak,’s miön- 
fentartásunk ’s függetlenségünk megőrzése végett kényle- ■ 
lenek vagyunk számos uj sereg kiállításáról, tartásáról ’s fel
fegyverzéséről gondoskodni, mi ismét sok pénzt kíván. Sok 
pénz kell, több mint mennyit tán jelenben elkölteni szüksé- j 
ges volna; mert a’ szükség akkor lephetne meg, midőn a’ j 
veszélyt pusztulássá határozhatná, vagy legjobb esetben mi- s 
dón az üldöző sors igen nyomasztó föltételeket csikartatna ki j 
a* végsőre is elszánt nemzettől. Sok kell tehát, azt pedig az 
Önkénytes adakozásoknál biztosabb forrásból kell előterem
teni. „In all great cases it is necessary to have a principle, 
more universally active, than charity. J. Paine.“  Különben is 
kiktől várhatnánk illy utón tetemesb mennyiséget? A’ vagyo
nosabb nemességet egyfelől nagry adósság terheli; a’nemes-

ségnek a’ kÖzterhekbeni részesülése, sok gondatlan eldődu- 
nokáitól, jelenre minden volt tiszta jövedelmet eh étet; a’ ro
bot és tized rögtön kimondott megszüntetése után minde- 
niknek, mielőtt a’ kármentesítés örömét látná, gazdaságát, 
sok költséggel maga erejére kell létszeresitnie; különben 
parlagon marad az ország legszebb földjének nagyobb ré
sze; azonkívül pénzszerzésnek a’ jelennél roszszabb ideje rég 
— volt, midőn is mind a’gazdászat,mind az ipar, mind a’ke- 
reskedés pangásban vannak. Ezeknél fogva, hazánkban lakó 
vagyonosabb polgártársainktól, jóllehet a’ nemes lelkesedés
nek számos gyönyörű példáit látjuk, igen sokat még sem 
remóllhetünk. A’ külföldön lakóktól úgyis megszoktuk sem
mit sem várni, ’s épen azért közös óhajtás az illetőséget tu
lok is illő arányban nem kérni, hanem törvényes utón meg
kívánni; ■—

Továbbá o l c s ó  p é n z r e  van szükségünk ; o Ily au
ra, mellynem nyomasztó ’s a’jüvendo elszegényiilós magvál 
rejtő föltételek alatt szereztessék. Mert hazánk, a’ lehanyat
lott kormánynak rendszeresen működött elszegényiíési tö
rekvései alatt, minden természeti gazdagsága mellett, pénz
ben olly szegény, hogy a’jövő nemzedék igen tetemes meg
károsítása nélkül, szokottnál nagyobb kamatra pénzt fel nem 
vehetünk. Hogy pedig alkotványunt újabb alakjában fenáll- 
hasson, szükséges: hogy hazánk pénzügyi állapota, a’ múlt
nál kedvezőbb lábra állíttassák „mert az előbb nagyra törek
vő elmék, végre csak a’ hasznos felé hajlanak.“

Végre pénzzel h atn a r kell magunkat ellátnunk, mert 
a’ könnyen bekövetkezhető körülmények,az errőli gondosko
dást bajossá tehetnék ’s a’ pénzügy rendetlensége-, a’ pénz
tár üressége csüggedésl ’s bizalmatlanságot okozhatna.

De honnan állítsunk sok ésolcsú pénzt és pedig hamar?
Úgy lévén meggyőződve, hogy e’ kérdés mostani kö

rülményinkben még megoldható, hazaliui kötelességemnek 
tartom véleményemet eziránt nyilványosságra bocsátani.Ter
vem valamint nem ábrándozás, szintúgy nem is valami csuda
terv. Valódi világban semmiből semmit sem lehel kihozni. Va
lódi világban,minden mukodésinkben, a’ tapasztalással szö
vetkezett ész ösvényén kell járnunk, és ez irányban az általam 
követelt ösvényt főbb pontjaiban kijelölve, szándékozom vizs
gál odásim eredvényét megismérletni.

Az állományok, a’polgárisodás újabb szakában, minden 
beállott szükség idején status kölcsönnel igyekeztek magokon 
segíteni. Ezen eszköz ott, hol az állománynak elég hitele van 
mindig czélszerűnek mutatkozott, sőt többnyire olly előnyö
ket tüntetett fel, raellyek miatt újabb időkben több nemzet, 
különös szükség nélkül is kölcsönöket vett és vesz fel: Hilel 
által ugyanis a1 pénz szaporittatolt, forgása könnyiltetell ’s 
ügyes kezelése által, a’ gazdászat, ipar, kereskedés, szóval a’ 
gazdagság ’s ez által ismét a’ miveltség több nemzetnél bá
mulatos magosságra emeltetett

A’ hitele’ szerint annyira emeltyűjévé lelt az állomány 
anyagi felvirágzásának, hogy a’ status, melíy hilel tekinteté
ben rósz lábon áll,mindenben elmarad v.terhes föllételekmar- 
lalékává esik, midun is illy esetben az állományt magánál a’ 
háborúnál is roszszabb bukás érheti. A’ könnyen bekövetkez
hető hajt, főként a’ késő intézkedés határozhatná. Szükséges 
tehát jó előre gondoskodni, hogy a’ szükség erőt ne vegyen 
rajtunk. Az idő int, de halad egyszersmind.

Könnyű átlátni, hogy mind jelen, mind bekövetkezhető 
bajainkon, csak kedvező föltételekhez kötött kölcsönnel segít
hetünk. —

De az illy kölcsönre hitel kell, a’ kérdés tehát az: mi
ként szerezhetni meg az illy hiteit? Ugyan is ha hitelünk lesz, 
lesz pénzünk; mert valamint a’ pénz a’ kelnie értékét képi iseli, 
úgy a ’ pénznek képviselője a’ hitel, a’ miért is ez pénz helyett 
használható. A’ pénz és hitel közt csak az a’ különbség, hogy 
a’ pénz érvényessége a’ belértéktói, a’ hitelé pedig-a’ bizo- 
daiomlólfijgg. A’pénz kész érték, a’ hitel Ígéret.

Az ígéret szép szó, a’ régi magyar példabeszéd szerint,
|  de erre csak annak adnak, ki iránt bizodalom van; már az 

igazat megvallva, illy czim alatt kevés aranyat rejt a’ gazda
gok szekrénye számunkra. A ’ státushitel ’s magányhitel kö-

zottigen csekély a1 különbség ’s kétes jövendőre kevesetád 
a’ gondosan számító. Mi, a’ nemzet ezrei, bízunk a’ gondvise
lésben, bízunk nemzetünk liatal erejében, bízunk szeretett 
fejedelmünk loyalilásában, bogy nemzetünk nem elenyészni, 
sót inkább bármi viszontagságok után felfog virágozni ’s en
nek eszközlésére készek vagyunk életünket ’s utolsó fillérün
ket is feláldozni. Hazánk nélkül az élet sem kell. De a’ pénz 
leginkább a’ tozsér kezében van, a’ tózsér pedig hidegen 
szokott számitgatnijazonkivülnem minden hévül könnyen ál
dozatra, sok nem érti annak szükségét; sok jövendőnket bi
zonytalanabbnak látja, mint mi óhajtjuk; sót nem kevés bízik 
az ellenhatás ördögének.győzelmében,’s véleménye szerint, 
a’majd romjainkon emelkedett,Slavonia4 nem vállalandja el 
a’jelen kormány adósságát. Az illy vélemény alaptalanságá
nak kimutatása a’ hitelre nézve hasztalan fáradozás , czá- 
folgalása elvesztett idő; a’ mit e’ tekintetben tudni szükséges 
nem egyéb mint, hogy illy vélemények léteznek; mert az ön- 
ámitás késedelmet, ez pedig sok kárt okozhatna.

Nekünk jelenben erős, állandó, nem ingadozó hitelre 
van szükségünk, ollyanra, melly által statuspapiraink ’s bank
jegyeink teljes értékben elfogadtassanak, mert a’ hitelre a -  
lapilott pénz soha sem egyéb mint papírpénz. Every System 
of credit is a’ System of paper-money. A ’ papírpénz hitele pe
dig függ, a1 slatuspariroknak a’ jövedelmekhezi viszonyától, 
azoknak a’ nemzet általi biztosítékától, a’ status politikai hi
telének emelkedésétől vagy sülyedésétől, az Ígért kamat pon- 
tos fizetésétől ’sa’í.

A’ teljes hitel pénzzé leszi a’ státuspapirokat, a’ hitel 
hiánya megsemmisíti azok értékét, sőt a’ státuspapirok ér
téke hullámzásnak van alávetve, ollykor még ott is hol a’ 

.statusnak és banknak hitele nagy. II naufragio d’ un carico 
abbafie il credito d’ una casa commerciale; una battaglia 
perdula quello d’ unó stato. Egy csatavesztés tehát megza
varhatta egy nemzet pénzügyi állapotát. Ez több nemzetnél 
gyakrabban megtörténik ’s nem nagy kárt okoz; de nekünk 
ennél biztosabb hitelre van szükségünk.

Egy tapasztalt státusférfiu azt mondja:arra hogy a’stá- 
luspapiroknak hitelök legyen, azokat nem a’ közzavarok és 
szükség idején kell kiadni, illyenkor a’hitel csökken’s a’ kor
mány kénytelen papirait nagy percentekkel alább adm;any- 
nvival is inkább, mivel mint Paine mondja, a’ fenakadás a’ 
fizetésben, még béke idején sem újság, ,is not a new thing.*

Ez reánk nézve megint, üdvösebb expediens hiányá
ban, igen nyomasztó körülmény,mert mi szükségben vagyunk. 
Holott nekünk arra hogy hitelünk legyen,a’hitel minden igé
nyeinek eleget kell tennünk.

Mi kívántatik pedig a’ teljes hitelre? Megkivántatik fő
ként, hogy az adós fizethessen, de az sem elég, hanem szük
séges még, hogy akarjon is fizetni, sőt hogy azt arra kény
szeríteni is lehessen, azaz*, hogy a’ hitelező magát biztosít
hassa. —

Még határozottabb ennél egy olasz iró mondata, kinek 
szavai szerint: ,,Per fondare il credito e necessaria 1’ am- 
moi'tizzazione,perconservarlo baslail leale pagamento degli 
iuleressi:“ vagyis: ,,a’ hitel megalapítására szükséges a’tör-  
leszlés, megtartására elégséges a’ kamatok becsületes meg
fizetése.44

És ez elég. De miként biztosíthatni e’ kettőt ? ’S most 
már e’ kérdés teszi a’ megoldandó tételt.

Miután e’ kérdéshez értünk, nézzünk kissé szét a’ tör
ténetekben. Lássuk, mit tettek különböző körülmények közt, 
különböző nemzetek? ( ’s ezt jövő számunk fejtegendi.)

„Azon kitűnő hazafiakhoz, kik a’ megyékben ’s váro
sokban az értelmiség zászlaját elólvivók; kiknek szellemi ve- 
zérsége után indult a’jóknak, az igaz honfiaknak miveit tö- 

j mege; hozzájok vau egy szives kérelmünk:
Támogassák a’ népet a’ megyei ’s községi jogok gya

korlatában necsak élőszóval a’ teremekben; d e  t o l l a l  és  
í r á s s a l  a z  i d ő s z a k i  s a j t ó  m e z e j é n  is .  —  Fel 
ti magasztos, lelkesült szónokok; fel a’ s a j t ó  terére,hogy 
hatástok kettős legyen !
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Illy bajtársak, ekép bizonyosan megmentjük azonin- 
stitutiók lényegét, mellyek eddig is létünknek oszlopfalait te- 
,vék. Ekép megmentjük a’ szabad k ö z s é g i  r e n d s z e r t ,  
és az elvitathatlanjeles m e g y e r e n d s z e r t ,  lényeges po- 
sitióival, vonásaival.

Legyen egy saját, bevallott, határozott szinü zászlónk, 
j,az uj J e l e n  k o r . “

Központosítsuk e’ zászló alatta’ tollak szellemerejét, 
— legyünk a’ valódi alkotványos instilutiők értelmi működé
seinek ismeret-tárháza! Legyünk valódi honfiak, a’ tények 
és szavak mezején kívül az i r á s magasztos terén is.

K e r e s z t ú r y  József.

A’ bécsi miniszteriális lapban e’ hó I6áról jelentés té
tetik, miszerint ő felsége, ’s felséges családja a’ legközeleb
bi napokban Innsbruckot elhagyandja, ’s lseidbe fog utazni, 
hol egészségi erősödés tekintetéből rövid időig fog 
mulatni; ’s igy erős a’ remény,hogy felséges királyunkat, kit 
olly rég idő óta várunk alattvalói hű körünkbe, nem sokára 
üdvözölhetjük hazánk fő városában,Budapesten,hol egyszers
mind az első nemzeti gyűlés is felséges urunk által személye
sen fog megnyittatni.

------------------------ 9

V i d é k i  m o z g a l m a k
Z e m p l é n  megye (biz. ülés folyt). Az urbériségeket 

megszüntető IXdik törvény czime és tartalma többféle ma
gyarázatokra szolgálván anyagul, többek közt egy plebánus 
a’ miatt vádoltatott, miképen az a’ curialis földeket biró ne
mesekre is, szóval mindenre, a’ mi nem világos árenda, ki
terjed. És a’ plebánus, kit ekénti értelmezéséért ’s illyen fel
fogásáért kárhoztatni nem lehet, ugyancsak rovogattatott, pe
dig uraim! az ez előtti nos universitas nevezetes közgyűlése 
egyetemleg kimondotta, hogy minden föld szabad, és igy sza
badok a’ szőlők is,pedig nem szabadok. Ha tehát egy olly 
törvénytudó. ki felől a’ Corpus juris elveszhetne, ’s még is 
tudná belőle a’ szükségeseket, és ki a’ szőlők felszabadítását 
a’ közgyűlésben indítványozta olly értelemben lehetett, miért 
ne lehetne a’ homonnai plebánus is, kinek országa nem e’ 
világból való? Lehet bizazurak, a’ legjobb indulat mellett is, 
csakhogy követ akarván ezen becsületes plebánus ur lenni, 
és más is akarván, nem vala egyéb mód, mint ezen ürügy őt t 
népszerütleniteni. Bizony szó ide szó oda, világosabban kel
lett volna a’ IXdik törvéryezikket szerkeszteni,nevezetesen ha 
az urbéren az értetik, hogy urbárium behozatalakor találta
tott telkek, és azok utáni földek kilenczede czéloztatott meg
szüntetni, ezt bizony igy kellett volna kimagyarázni, és akkor 
nem ágazhatott volna ennyifelé az értelmezés, a’ minek 
szerfölött kellemetlen következései még hátra vannak. Tö
mérdek helyen nem volt és nincs behozva az urbér, de azért 
kibecsülhetlen joggal bírtak a’ lakosok föld szőlő réteket, 
’s részint pör, részint megyei és helytartótanácsi intézkedés 
utján szabatott meg, mit tartozzék a’ birtokos a’ földes ur
nák adni kilenczed fejében vagy pénzben, és ezt nemde ur- 
bért pótló szerződésnek vehetni? és e’ nyomon nemde meg
szüntetendő az illyen kilenczed után fizetés? merthiszem hogy 
valahová az urbér be nem hozatott, hanem azért a’ föld épen 
úgy kiosztva volt emberi emlékezetet haladó időktől fogva 
a’ népnek, mint az úrbéri telek és tartozványai a’jobbágyok
nak, ugyan miért legyen ezek sorsa most rosszabb a’ job
bágyokénál?

Egy báró ur által indítvány tétetett, hogy ő szinte üd
vözli a’ minisztériumot, ’s annak külünösen azon tagját, ki 
a’ megyéket felelős minisztériummal összeegyeztetni kí
vánja; de miután jövendőre már nem adatik követeinknek 
utasítás legalább alkotnánk határozásokat mellyek a’ czélta- 
lan választás ’s hirtelen eljárás ellen óvadékul szolgálnak, 
meghatároztatni kívánná jelesül, hogy követ ne lehessen, ki 
írni olvasni nem tud (nem is lesz a’ sánezok közé befogadott 
milliók lehető l e g j e l e s b b  ei közül is hamarjában, 
mert biz arra most is a’ született urak tartanak számot, ’s 
eszközük is szintúgy okkal és móddal, legalább úgy látszik) 
hogy a’ követnek ne szabadjon kormányhivatalt vállalni, (ez 
ugyan szépen összevág a’ minisztérium üdvözlésévéi?) és a’ 
követ visszahívható legyen. Az indítvány egyike sem nyert 
pártoltatást. 8) Az eskütszéki bíráknak valók, és zsidók ösz- 
szeirása elrendeltetett 9) Miniszteri felszólítás következtében 
adakozást és költsönt gyüjtünk’s várt sikerét remélheti a’fel- 
szólitásnak. i o )  a;  választó kerületek mikénti elrendezését 
tudni akarván a’ minisztérium, fölrendelé a’ megye térké
pét, ez nem igen jó, vagy csak hibás lévén a’minő van még is 
felküldetik, és a’ választványi munkálat, mellyen az itteni ke- 
rületezés alapszik. 11) A’julius 2kán megnyílandó ország- 
gyűlés rövid idejéig nem lehetvén a’ választókat helységen- 

kint összeírni, csak a’ kerüle* i választások helyein ülend össze 
egy egy választvány és oda kell vándorolni annak, a’ ki vá
lasztó akar lenni, ez a’ legnagyobb czéltalanság, Nincs is 
megmagyarázva kellően a’népnek, mirevaló ez, ugyanazért 
biz oda csak a’ közellevők menendnek, és ugyan azok fognak 
választani is; a’ távollevő nagytöbbség hire tudta nélkül. Miért

ne lehetett volna azt a’ városok és helységek elöljáróira bízni, 
hogy a’ törvény szerinti választókat közgyűlésben Írják ösz- 
sze, és az illyen összeírások kézbesiltessenek a’ válaszará
nyoknak? 12) Bizottványi ülésünk folytatva tartatik, a’ ne- 
vezetesb tárgyakra nézve azonban főispán ur kihirdetendi 
a’ felvétel idejét.

Gyűlésen kívül nemzetőrség felállításával foglalkoznak 
mindenütt, tömérdek a’ kötelesség, mi a’ hivatalnokokat 
folytonos munkában tartja. Sárospatakon május 25kén téte
tett az összeírás, 140— 150 embert számítva egy századra, 
polgárokból négy, az anyaiskolai ifjúságból kétszázad alakult 
’s ezen hat század együtt tette le május 28kán az esküt szép 
ünnepélyességgel. Az itten tanyázott Ferdinand huszár ezred 
zenekara szívesen tette szolgálatát a’ menetnél, az esküvés 
előtt tartott misénél. Miseáldozat után az anyaiskolai éneklő 
kar zengedezte alkalmi énekét, aztán a’ szabad ég alatt 
roppanfinép ott gyülekezet előtt szószékbe lépett H e g e d ű s  
L á s z l ó  a’ közelebb múlt európai történetekre ’s ha
zánk á t a l a k u l á s á r a  vonatkozó ’s buzdító beszédje 
olly hatást gyakorlott sokakra, —  hogy előbbi elvo
natkozó, ’s csak a’ hallgatóság közt keresett helyzetükből, a’ 
nemzetőrség sorába léptek. A’ menetet ’s esküvéshezi helye
zést Ferdinándbuszár ezredbeli nyugalmazott százados a’ de
rék Bellosiczlgnácz rendezte, ’s a’ papi beszéd utáni vezér
letére következeit az eskü, melly általa is, valamint eddigi 
tanító MaraszkaLajos nyugalmazott főhadnagy ’s több kiszol
gált altiszt által is együtt a’ nemzetőrség testületével leté
tetett. —

So mo gyb ól,(folytat.)máj.29én ’s köv. napjaiban tar
tott tiszti jelentést szedő bizottványi ülésünkben elnök alis
pán ur több rendbeli rendelelet mutatván be azok fölötti ta
nácskozásra hívta föl a’ közönséget; mellynek folytán fel
olvastatott István kir. helytartónak a’ hongyülés f. észt. ju
lius 2án leendő megnyittatása tárgyában jött levele, melly- 
ben törvényes büntetés alatt meghagyja, hogy követeit a’ ki
tűzött határidőre Budapestre felküldeni ne mulaszsza el, ’s a’ 
közönség örömmel értesülvén a’ hongyülés megnyitásáról, 
a’ határnap kihirdettetni’s a’ képviselők választására kikül
dött választványok oda utasittatni határoztattak, hogy a’ vá
lasztást a’ kellő időre hajtsák végre.

Belügyminiszter tudósítván a’ megyét, hogy Kaposvár 
és Szigetvár m.városok által kért ’s a’ megyei bizoltvány 
által is pártolt rendezett tanácsot a’ két város közönségének 
az 1848: 23dik t.czikk értelmében megadni kész, örömmel 
fogadá a’ bizoltvány közremunkáltának illy gyors eredvényét 
’s az e’ tárgybani szükséges munkák megléteiére leküldött 
kormánybiztos Z. A.nak segédkezet nyújtani kész, mindezek
ről a’ városok közönségei tudósittatni határoztalak.

Csurgó választó kerület lakosainak abeli kérelme , mi
ként az igazság könnyebb kiszolgáltatása végeit a’ megyei 
tisztviselők száma szaporittassék, ’s Csurgón első biróságu 
törvényszék állittassék föl , —  első részére nézve, miután a’ 
tisztviselőség szaporítása az igazság-rendezés körüli intéz
kedéshez tartoznék, mellőztetetl; második részére nézve a’ 
kívánt első biróságu törvényszék az 1848: 11. t.czikk 3 dik 
§sa szerint Csurgón feláliittatni rendeltetett, tagjai jun. I7én 
lévén választandók.

Elkészülvén a’ m. országgyűlési t.czikkek 1000 pél
dányban, a’ kisebb községeknek egy, a’ nagyobbaknak két 
példányban kiosztatni határoztattak, ’s miután az idő oda 
fejlett, miként a’ megyei székhelyeknek a’ kormányzási köz
ponttal naponkénti öszszeköttetésben szükség lenniök, M. J. 
indítványára kereskedési minisztert megkeressük, hogy a’ 
postának Kaposvárra naponkénti járását eszközölje.

Felolvastatott volt főispán Cz. L. lemondó levele, —  
mellyben megköszöni a’ megyének hivataloskodása alatt i- 
ránta tanúsított bizalmát ’s jövőre a’ haza érdekében szerény 
napszámosul ajánlkozik; és a’ bizoltvány elismervén a’ tisz
telt férfiúnak érdemeit, azokat jegyzőkönyvileg kijelenti, ’s 
hiszi, hogy közremunkálásátjövőre sem vonandja meg a’ 
jóügytől. — Fölvétettek ezután a’tiszti jelentések’s az újabb 
tiszti kiküldetések alapjául szolgáló miniszteri rendeleiek,—  
mellyek azonban a’ politikai élet köréhez nem tartozván,mel- 
lőztetnek.

Elnök alispán jelenti, hogy a’ haza szükségei födözésó- 
re levéltár-rendezési ’s országgy. pénztáraink, mindegyik 
Kölcsönkép ’s kamat nélkül 4000  pforttal járult; a’ megye 
birtokosaiból álló tized társulat pedig 6000  pftot 2%  kamat
ra V4 évig kölcsön adni kész; melly bazafiui ajánlatokról 
pénzügyminiszter tudósittatni, hozzá ez öszszegek álladalmi 
kötelezvények elvárása mellett felküldetni rendelteitek.

A’kormáy lapja „ k ö z l ö n y “ felsőbb rendelet folytán 
meghozandó lévén, annak 41 példánybani meghozatala el
határoztatott ’s a’ helységek jegyzői a’ lap mikénti kezelésé
re utasittatnak. Végre: megyei levelezés közöl keltőt vélek 
megemlitendőnek, egyike az isméretes hevesi körlevél,—  
mellyben a’ megyék felszólittatnak, hogy miután kormányunk 
olly férfiak kezeiben van, kiknek politikai élete tisztán áll e-

lőttüuk, még is némelly egyedek a’ bizalmatlanság magvait 
hintegetik ellenök ’s a’ sajtót gyáva piszkolódással szenlség- 
telenitik, küldöttséget nevezzenek ki, mellyek f. hó 2 lén tisz
telegvén a’ minisztériumnál, ’s az iránta országszerte mu
tatkozó sympathiáról győzze meg;másik Zalai,mellyben meg- 
emliltetvén a’ barbár katona Jellasics bán őrült merényei, ’s 
az illirismus melletti bujtogatók, ezek ellenébeni őrködésre 
hivatik föl a’ megye’s az általa hozott e’ tárgybani rendsza
bályok megküldetvén; az elsőre nézve: elismeri a’ bizottvány 
kormányunk érdemeit ’s hiszi, hogy az ármány tetteik tiszta* 
ságán megtörik,’s megteend mindent, mit a’ körülmények’s 
részben igényelnek, másikára az őrködést fő- és alszolgabiró 
uraknak felelősség alatt kötelességévé teszi. A’ bizottvány 
jövő ülését f. hó 17kén tartamija. G á s p á r  Lajos.

P é c s ,  junius 17kén. Midőn f. e.jurt. 12kén irt tudósí
tásomat elküldém,azon hitben valék,hogy a’ drávai őrvonal
ról teendekjelentésibe mivel a’ f. e. jun. I2kén délután 7 
órakor tartott megyei bizoltvány, ismét jun. I3kán tartott 
pécs városi közgyűléskor a’nemzeti őrsereg mozgóvá tétele 
akkorra állapíttatott meg,midőn ennek rendezésére megbízott 
Ottinger táb.elérkezik, ’s róla rendelkezik, azért a’ Drávához 
nem mentünk ’s intézkedésre várakozunk, Baranyamegye 
összeirt 36 ezer nemzeti őrseregéből hatod részét vagy is 
6000  személyt küldend, melly időszakonként föl fog váltatni 
Pécs város szinte hatod részt azaz 300 személyt küld nem
zetőreiből időszakonként fölvállandóul. B a t t h y á n y i  
Kázmér gr. a’ lelkes hazafi siklósi varában levő minden ál- 
gyuit a’ megye rendelkezése alá ajánlotta. Pécs városnak 
belvárosi lakossága, melly a’ nyers erő általmint tűrt ven
dég kiűzetéssel fenyegetlelik, 2000  frt e. p.járult a’ haza 
oltárára, a’ városi tisztujitást eszközlő külvárosiak ellenben 
csak pár száz forinttal, a’ budai külvárosban, hol a’ minisz
teri rendelet értelmében hivatalától fölfüggesztve lenni kellő 
polgármesterünk lakik, melly külvárosnak legnagyobb része 
horvátajku nép,’s melly a’polgármesterünket úgy satelleseit 
megválasztá,mondom, e’ külváros több utczáin hallhatni ezen 
illyr dalt„Mismo pravi Slaviani“ azaz mi igaz szlávok va
gyunk, énekeltetni. Folyt.

Z á g r á b ,  jun. l i .  A’ ma tartott 6ikülésben Jellasich 
bán kijelenté: miként a’ tartományi ülések az ő eltávozása 
miatt néhány napra elhalasztatnak,’s ez idő alatta’ kinevezett 
bizottványok tárgyalják az ügyeket, mik a’ tartományi ülés 
elibe lesznek terjesztendők.

Junius I2kén a’ bán csakugyan elutazott Innsbruck fe
lé, honnét aligha jő viszsza. Elutazásának a’ terrorismust 
megunt illyrek is örvendenek.

P o z s e g a i  és zá g r  áb i levelek szerint a’ BánTy- 
rolba elutazott, a’ tartománygyülés az óhitüek rakonczálan- 
sága miatt, kik orosz protectio alatt illyr királyság-ot kíván
tak, de a’ bán állhatatosságán ’s Ausztria irányábani hivsé- 
gén hajótörést szenvedtek, igen zajosan Oszlott szét. Egyéb
ként Verőcze és Körös úgy Varasd megyékben van ugyan a’ 
magyarok iránt a’ rokonszenv, de Jellaschich terrorismusa 
miatt nem mert mutatkozni, ezt pécsiek, kik e’ napokban ér
keztek meg ama vidékekről rokonaik látogatásáról, szélűben 
beszélik. Mindazáltal ébren kell lennünk. Az itt érintettek kel
lőbb érthetése okáért közöljük utólagosan az itt következő 
érdekes czikkel:

H o r v á t o r s z  ágból. Egy pár hónap előtt még a’dol
gok úgy álltak, hogy Zágrábban a’ tanuló iljuságot ’s nehány 
proletáriust lefegyverkeztetve, a’ féktelenségeket könnyen 
meg lehetett volna törni. Most már annyira kifejlődtek az illír 
mozgalmak, hogy azokat csak tetemes erővel lehelne el
nyomni. A’ bán—  e’ brutális szörnyeteg — a’ terrorismus- 
nak minden nemeit megkísértő, hogy gaz czélját elérhesse, 
hol a’ csábításnak, Ígéretnek nem volt sikere, olt erővel ’s 
katonai hatalommal lépett fel. A’parasztság mind fel van lá- 
zilva a’ magyarok ellen, nagy része már fel is van fegyver- 
keztelve,’s csak a’ bán parancsára vár. Mikép hódította a’ 
maga részére a’ bán a’ szegény parasztokat? Egyes falusi 
községek számára a’ d o m á n y 1 e v e 1 e k e t a d o t t k i : di
ploma- alakban, mellyben ő felszabadítja azokat a’ robot alól. 
Ezerenként gyűjtögette magához Zágrábba a’ parasztokat, 
itatta őket az elrabolt pénzekből, előttök lovagolt, ’s lázi
tolta ókét a’ magyarok ellen, kikre —  szerinte —  a’ magya
rok újra rájok akarják tolni a’ robotot,’s ezért akarnak Hor
vátországba rohanni. —  Az alkotványos liorvátok mind el
hagyták Horvátországot, mert a’ bánnak brutális intézkedé
se éltöket veszéllyel lényegeié. —  Volt még egy darab föld 
Horvátország kebelében— hová a’ viszszálkodás ördöge 
annyi ármány és cselszövény mellett sem volt képes elhatni; 
e’ földet meghódítani, lón feladata a’ fanaticus Jellachichnak. 
Turopolya lakosai, kik mind írásban, mind személyesen szó
val a’ bán előtt kinyilatkoztatták, hogy ők valamint eddig, úgy 
ezentúl is hű alattvalói kívánnak maradni királyuknak, —  kik 
békes-nyugodtan minden beavatkozás nélkül várták a’ dolgok
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jobbra fordultát, a’napokban é j s z a k a  bárom zászlóalj ka
tonaság- ’s hat ágyuvalmegrohantaltak. A’ katonaságot két 
báni biztos— Sándor és Bornemisza (a’ hires Jakcsin tolvaj 
bűntársa —  kit Apponyimég a’ boldog időkben salvus con- 
ductussal látott, mert csak Jozipovichot rabolta ki) —  ’s ne
hány zágrábi utczai patrióta vezették. Azon ürügy alatt ment 
ki a’ katonaság, hogy a’ turopolyaiakatle fogja fegyverezni, 
kiknek szabadalmaiknál fogva joguk van fegyvert viselni, sőt 
századok óta saját nemzeti őrsereggel bírnak. Tehát ezek a’ 
fegyvert telték le, mig Zágrábban tolvajok, criminalisták’s 
hazátlan bitangok láttattak el fegyverei. De nem nyugodtak 
meg e’ törvénytelen tettnél; Jozipovichnak házát felkutatták 
és kirabolták, hasonló sors értre Pogledichfőszolgabíró há
zát is, ki hóhérai elől szerencsésen megmenekült, de holléte 
nem tudatik. Minthogy pedig találtatott egy alávaló teremtés, 
ki besúgta az illír rablóknak, hogy Jozipovichnak holmije,sok 
ezüst’s más drágaságok, családi irományok ’slb. valahol el 
vannak rejtve : megrohanván a’ nagygoriczai lelkészt, Jozi
povichnak ’s az alkotványos horvát pártnak legbuzgóbb em
berét, megkötözték, ’s egész éjszaka iszonyúan kínozták,hogy 
vallaná ki, hol van a’ kincs elrejtve; ki semmit sem vallván, 
vasra veretett ’s Zágrábba kisértetett, hol újabb tortúra alá 
helyeztetett. —

Végre egy alávaló áruló fölfedezte a’ helyet, hol Jozi- 
povich ingó javai rejtve valának, ’s a’ rablók Jozipovich te
temes mennyiségű ingóságit a’ nagy-goriczai templom krip
tájából elrabolták. Még e’ rablással sem elégedvén meg Jel- 
lachich banditái, bálra volt még, hogy az egész luropolyai la
kosság formális executió által véginségre juttassák. Jozipo- 
vichhozszáz, Pogledichhoz száz, minden köznemeshez 16 
katona szállásoltatok kik ugyancsak vendégeskedtek a’ sze
gény békés nép rovására. Jozipovichnak több ökrét fölemész
tették. Spissich, a’ nemzeti őrsereg kapitánya szoros őrizet 
alatt tar tátik. Ez lön tehát jutalma a’ békés turopolyai lako
sok fejedelem iránti hűségének, törvény iránti engedelmes
ségének ’s azon forró rokonszenvöknek, mellyel a’ magyar 
nemzet iránt utólsó perczig viseltettek. Én csak szárazán ad
tam elő a’ tényt, mellyre minden jobbérzésü kebel elborzad, 
kivált ha hallja, hogy a’ vad Jellachich hirdeti, mikép ő min
dent a’ király nevében tesz. Legújabban egy körlevelet bo
csátott ki, mellyben jelenti, hogy minden eddigi eljárásáról, 
lelteiről ő felségének (?)  ’s Fe r e n c z Károly főberczeg- 
nek jelentést titt, kik eljárását nem roszalták (?); tehát újra 
fölszólítja a’ törvényhatóságokat, hogy egyedül az ő paran
csának engedelmeskedjenek.— Az itteni harminczadi ’s e- 
gyéb közpénztárakat lefoglaltatta, a’ varasdi harminczadi 
pénztárt katonai erővel raboltatta ki. Turopolya szomszédsá
gában az Erdődyféle jószágon, Csicsénis katonaság van, és 
az urodalmi pénztárt elfoglalták. Horvátországnak határszé
lein mindenütt fegyveres őrök állanak. Egy szóval Jellachich 
az egész népséget hadi lábra állította. És minő reményünk 
lehet nekünk, szegény számüzölteknek? minő reménye lehet 
ama számos földönfutó alkotványos horvátnak, ki családját, 
vagyonát az ilyr-düh martalékául hagyva, minden támasz nél
kül áll a’ nagy világban ? —

Hrabovszky igaz,széputasitást kapott; a’ hírlapok nagy 
zajt ütöttek, minő erélylyel fogja a’ derék katona azillyreket 
megzabolázni, ’s Hrabovszky volt az utólsó remény szikra, 
melly bennünket a’ kétségbeesés örvényétől viszszatartott. ’S 
ime leghitelesebb ludomásunkrajutott, mikép Hrabovszky egy 
proclamálióval vélt Horvátországban rendet csinálni, egye
dül,minden erő nélkül,’s midőn a’horvát határszélen őrt álló 
katonaság tudtára adta, hogy a’ báni parancs következtében 
nem mint kir. biztost, de mint generálist bocsáthatják át, a’ 
többi biztosi tagok felé fordult, mondván, hogy forduljanak 
viszsza, mert nem áll jót személyükért,’s ő nem mint kir. biz
tos, de mint generális Bellovárra ment, hová a’ bánt érteke
zés végeit rendelte; mit végzett az illyr rabló-főnökkel, Jel— 
lachicbal,nem tudjuk,elég az hozzá,hogy tudósítás jött, melly
ben a’ biztosi tagok általa Berzenczére rendeltetnek, ü  még 
Péterváradon le akart mondani a’ biztosságról.

Megjegyzendő még, hogy Turopolyábana’ péterváradi 
és bródi határőrök vitték véghez az executiót, kiket a’ bán 
olaszországi utjokból viszszatartóztatott.*) Egyik erőszakos 
merény a’ másik után, — már az alkotványos horvátok fek
vő birtokait foglalni kezdik az illyrek. ’S a ’ kir. biztos nem is 
mint kir. biztos, hanem mint Jellachich collegájabocsátkozik 
értekezésbe a’ gonosztevő bánnal.

A’ varasdi, zágrábi polgárok többsége ’s mind azok, 
kiknek valamijük van, várva várják a’ segélyt; deigy a’ ha
tárőrvidéki katonaság,melly egyedül Jellachichnak engedel
meskedik, a’ sok ágyú és felfegyverezett parasztság ellené
ben nem mozdulhat.

Junius 5én lesz a’hireslantag,mellyaz alkotványos hor
vátok száműzetését ki fogja mondani, és ezeknek javai, az ilyr 
nemzettudajdonává tétetnek. Ezjutalmahűségiinknek. Ph.

*) A’ bécsi lapok ezen nembotránkoztakmeg; ellenben, ha mi 
követeljük, hogy a’magyar katonaság külföldről viszszaho- 
zassék, tüstént hűtlenség! váddal állanak elő.

N a g y b e c s k e r e k ,  junius 8kán. Toronlál megyé
ben május végén tartatott az első bizotlványi gyűlés, melly 
N.Kikindára hivatott egybe, minthogy a’ megye [óispánjának 
Karácsonyi László urnák felsőbb meghagyás következtében 
ezen városból eltávoznia nem lehet.

Szomorú volta’ színhely —  szomorúk az emlékek mel- 
lyeket a’ legközelebb letűnt napok története lenhagyott. A’ 
város szélein fölállított bilófák, a’ templom kőiül lelállilolt 
ágyuk, a’ vétkesekkel megtölt börtönök, ’s a’ nagyszámú 
katonaság, nem hagyák részvét nélkül a’ kebelt. Ez elámított 
nép árnyképzelek létesítésére felizgaltatott —  ’s egyszer 
túllépve a’ törvény korlátáit, vak dühe a’ szabadság! nem 
értett eszméjét —  borzasztó féktelenségekre kizsákmá
nyol á.

A’ következvények tudvák. Bár ha ezekkel bevégzód- 
nék a’ viszálykodás áldozatainak száma! —  ’s az állodalom 
kezeibe ne kényszerilelnék a’ büntető hatalom sújtó fegy
v e re !!! Felvilágosodás! jöjjön el a’ te országod!! ■

A’ fent érintett gyűlés első tárgya az uj lóispán Ka
rácsonyi Lászlómnak lölesketése voll, mi a’ közönség sza
kadatlan „éjjenjei közt megtörtént. Azután a’ kinevezlelése 
által megürült első alispáni ’s GyertyánfTy János lemondása 
állal szinte üres másod alispáni hivatalok betöltése váltván 
szükségessé, az első alispánságra Hónai Móricz főjegyző, és 
Trifunácz János terjesztettek elő ; a’ főispán aként indít— 
váriyzá kiegyeztetni az érdekeket: hogy Rónay a’ megye 
pecsétét és többi belügyeit kezelvén első alispán legyen, 
Trifunácz János pedig hasonló ranggal a’ polgári törvény
székeken elnökösködjék •—  Az indítvány sok ellenzőre ta
lált, több szónok nyilatkozott ellene, a’ két első alispáni le
hetetlennek, a’ törvényei meg nem egyezőnek állítván. Végre 
a’ megállapodás aként történt: hogy Rónay Móricz első, 
Sztojanovics Mihály a’ közönség harsány Öröm nyilatkozatai 
között második alispánokká megválasztanak; Trifunácz János 
pedig a’ rendkívüli idők megszaporodott foglalatosságai vé
gett alispáni czimmel a’polgári törvényszék elnökévé tétetett.

A’ viták folytában egy ember tanú jelét adá, hogy men
nyire lehet folytonos gyakorlat által kimivelnia’ szerényte
lenséget —  ’s a’ közingerül ség élénk kitörései közepeit 
kínozni a’ hallgatókat olly fondorkodások által, mellyekre 
ezek annyi ismétlésekben hangos meghazudtolással vála
szoltak.

A’részletek elősorolásával nem fárasztom az olvasót, 
és csak annyit jegyzek meg: miként azon nevetséges felfu- 
valkodott firtelmágnások példánya Toronlál megyének múlt 
országgyűlési követe Mocsonyi Péter mindenáron megaka- 
rá hiúsítani a’ válaszLványi gyűlés czélját, mire minden 
eszközt mig a’ más ajkú honpolgárok nyelvkülömbségét is 
azon eszközt—  mellynek jelen környülményeink közölt csak 
említése is izgatás! . . .  mellynek a’ gyűlési terem ablakai
ból annyi áldozatait láttuk, elég lelkiesmérellen volt felhasz
nálni.—  Törekvései a’ közönség józan belátásán tönkreju- 
tottak, ésa’ megvetésen fölül, mellyel találkozók, az említett 
urnák azon tapasztalást is hozák: miként az átalakulása’ gyű
lések termeibe egészen uj elemet hozott, mint az volt, melly
ben az ő dicsősége (??) tenyészett.. . .  Ez nem azon gyűlés 
többé, melly az ő formaruháját viselé —  hol bárgyuságai a’ 
megvesztegetett tömeg bérelt tetszésével jutalmaztattak.

Egy szónok a’ közönséggel játszó egyedek kitillhatá- 
sát indítványozván,azon ur, kire szavai irányoztalak, kit jel
lemezni magam is kötelességemnek véltem, néhány perez 
múlva eltávozott, melly időtől félbeszakaszlás nélkül műkö
dött a’ bizotlvány feladatán.

Megválasztattak több tisztviselők, létesítettek több uj 
hivatalok, kiküldettek az összeíró választványok ’s ezzel be- 
fejeztetelt az első napi gyűlés.

Másnap felolvastattak a’ miniszteri rendeletek, mellyek 
azonnali foganatosítása elhatároztatott.

A’ belügyminiszter azon rendelete, melly a’ hazát a’ 
fenyegető veszélyre figyelmezteti— és segélyre felszólítja
lelkesülést idézett elő.....A’ csorba melly az ország bár milly
részecskéjén ültetik, az egész hont,’s annak minden egyes pol
gárát egyiránt érdekli, de a’ jelen idők veszélyei legsulyos- 
sabban érthetik ezen megyét— • hol a’ vihar kiürítheti tartal
m át,’s pusztításainak borzasztó nyomait fenhagyhatja— hol 
egyesek és városok szenvedhetnek, áldozati is lehetnek a’ fa- 
natisált tömeg dühének— jóllehet későbben az öszves nem
zet fékezendi az erőszakos kicsapongókat...

Toronlálnak a’jelen idő mozgalmaiból terhes osztály
rész jutott, mellyet csak öszszesitett erő —  kölcsönös segély 
háríthat el; ennek érzetében Nagy Becskerek "a’ miniszteri 
felszólítást megelőzve , érezvén a’ szükséget aláírást nyitott, 
és egy nap alatt polgárai a’ minisztérium rendelkezése alá öt 
ezer pengő forintot ajánlottak, egyébiránt az iv meg nincsen 
befejezve és hihetőség van : miként ezen öszveg kélszeresit- 
ve küldetik majd el rendeltetése helyére.

Állapotunk még mindég aggasztső, sok család már 
elhagyá a’ várost, hol a’ biztosmegmaradhalásra, kevés ga- 
rantiát láttak —  E’ tekintetben Nagy Becskereknek van oka

| panaszolkodni, mert csaknem egészen védetlenűl hagyatik át 
a’ gondviselésnek, holott minden oldalról ki teve van a’ meg- 

I rohanásnak.
Egy vagy két nap múlva megludandjuk, milly irányt 

vetteka’szerb csoportulások,megludandjuk: mire ment Cser- 
novjes Péter kir. biztos úr az újvidéki pártosokkal.

Az árulás nyilványos— telt kell hogy fékeztessék, pél
da hogy terjedése meggátoltassák... Meg látjuk mit hoz
z á jö v ő ? ? . .  C s e m é g i  Károly.

D e b r e  ez en junius 14. Követválasztásunk ma ment 
végbe. —

Ha az egész világ mondja is egyelőre, hogy illy excel- 
lens eredvénye lesz, már a’ minő le lt : ’s kétségünket megse 
tudták volna legyőzni. . .

És ime az örvendetes tények, mondhatlan örömünkre, 
meg szégyeniték pessimismusunkat...

Deák Ferencz igazságügyminiszter, Farkas Károly a’ 
baloldal régi championja, és Tar Károly neophit törvényszé
ki tanácsnok, képviselőinkül választattak a’ nemzeti gyűlésre. 
A’ két első egyhangúlag, közfelkiáltás utján; az utólsó: nagy 
szótöbbséggel.. .

Mikor Deák Ferencz neve felhangzott: lulkapó öröm 
ragadta meg keblünket. Később azonban neme az aggoda- 
dalomnak fogottéi a’ fölött, hátha e’ nép, mellynek némely- 
lyike azt sem tudta eddig , mi fán terem a’ nagy hazafi ? olly 
üascot talál csinálni, hogy nem egyhangúlag választja e l . . .  
vagy plane, mi a’ legnagyobb gyalázat leendett nekünk, mi
noritásban hagyja?__

De nem, nem___ a’ mint a’ nép megtudta, hogy Deák
Ferencz igazságügyminiszter, nem kellett több—  viharos 
é l j e n  reszketletéa’ légkört, ’s a’ lelkesedés folyama mint 
zúgó bérczipatak áradozott a’ keblekben.

Csupán két három nemes subjeclum, abból a’ spiritus- 
bavaló obseurus fajtából, kezdett ellene mormogni. A’ meny
nyire kivehetőik olly sületlenségeket darált elő haragjának 
nagyvollában, hogy szinte a’ gyomra keverédeltbelé az em
bernek. „Mit— mondának —  hát két pápista követet küld
jön ez a’mi nagy kálvinista városunk,’s aztán nincsen nekünk 
magunknak is emberünk, hogy más faluba szorulunk?...

Vége csak az illy okoskodásnak.. . .  este van az illyen 
embernek, illyen szép júniusi reggelen i s ! . . .

Mi sok tekintetből örülünk e’ választásnak. Először és 
főleg, mert a’ hazafiak egyik legnagyobbikát büszkén vallhat
juk magunkénak. Másodszor, mert alkalommal, nyaka van 
szegve azon otromba szokásnak, miszerint tormába esett fé- 
regkint mindig az idevalókra szorítkozzunk választásunkban.

Nem kétkedünk,hogy Deák Ferencz elfogadja közbizal
munk nyilatkozatát. E’ végett rögtön gyors futárt inditánk 
hozzá. —

Némellyekszörnyen boszankodnakazon,annyi sokmen- 
] dörgős önkéntest akarnak ide nyakukra bestellálni. . .  Csak 

kovártélyozzák biz azt polgártársak, ha még annyi volna is. 
Ezek védik meg a’ hazát majd a’ vész idején. Nélkülük Deb- 
reczenmajd Szlovenszkograd találand lenni, a’ mikor aztán 
még incomnrodusabbak találnak lenni azok a’ torzomborz pá
linkás moszkák ! . .  .

Nemzetőrségünk létszerezve van. A’ haza részire tett 
adományozás nálunk,mint hallom, 13000 pgő ftramegy.TÖbb 
is lehetne!. . .  A’ polgárikor 400 pgftaljárult hozzá.

K Ü L F Ö L D .

AUSZTRIA. Windischgrácz herczeg prágai fő hadi pa
rancsnok hivatalos jelentést tesz a’ bécsi hadminiszternek a’ 
junius I3ai prágai eseményekről, mellynek indítói a’ túlbuz
gó szlávok voltak, kik a’ parancsoknál megjelent helybeli né
meteket viszszatértőkben meglámadák, gúnyolák, sőt tettleg 
is sérlegeték. A’ kirendelt katonaságra a’ házak ablakiból tü
zeltek,’sa ’ minden oldalról gombaként emelkedett barrica- 
dokb jl a’ legkonokabb ellenálásra találtak. A’ csata délelőtti 
10 órakor kedődött, ’s egész éji 1 Óig tartott; a’ barricadok 
szétszóraltak, a’ vérengzés több sebesült ’s halottat hagyott. 
A’ parancsnok ezek számát még n e m  t u d j a  ,—  csupán 
három fő hadi tiszt eleslét jelenti szomorú szívvel. A’ nyuga
lom helyre állt —  Windisckgrätz később szándokát tudatá 
parancsnokságróli lelépés iránt,’s helyét M e n n s d o r f  gróf 
vala elfoglalandó.

Radeczky a’ déli tábor fővezére tudatja a’ bécsi had- 
miniszteriummal, miszerint Vicenza erősséget, és várost ser- 
geivel feladá mellett elfoglalá ’s a’ Velencze ellen működő 
táborral az öszszeköteltóst egészen helyreállitá. Á’ Velenczét 
ostromló tábor e’ szerint egész a’lagunáig nyomult előre. E’ 
szerencsés fordulaton a’ bécsi kormány elbizakodni nem akar
ván, Radeczkyt felhatalmazá a’ milánói ideiglenes kormány
nyal alkudozásba lépni nehány hétig tartandó fegyverszünet 
iránt,melly idő alatta’ béke föltételei irántis rémellni a’ meg
egyezést,minthogy Károly Albert,biztosítva lévén a’ lombardi 
királyságról,e’targyban már követet is küldött Innsbruckba a’
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csá s z á rh o z . hajlandónak mutatkozván a ’ státus adósságok 
egy részének elfogadása iránt. ’S ckép a ’ szerencsétlen o -  
lasz táborozási vállalat végre  be fog fejeztetni, ’s mi is haza 
nyerendjiikvitézinket, kiket e r é l y e s  m i n i s z t e r  iu m ű n k  
sehogy se bir t haza szerezni.

FRANCZIAORSZÁG. P á r i s. Nemzeti gyűlés jun. 8án 
Az ülés 1 órakor megnyittalik, a ’ képviselők sűrű csoportok
ban rebesgetik Joinville herczeg' elfogalásál,  és a’ választá
sok eredvényit. Az öszszeszámitás még nincs bevégezve, de 
lehel bizton álíiltani következő tizenegy képviselőnek kine- 
veztelésél. Caussidiéres, Moreau, Goudehaux, Ghangarnier, 
Thiers, P ierre Leroux (socialista) Victor Hugo Groudhon 
(socia lis ta)  Boissel, L agrange é sT h o ré  (mind kellő túlzott 
forradalmi férfi). A’ tizenegy választott közt hat mérsékelt,  
és öt radica l vagyon. Bonaparte Lajos 6 0 , 0 0 0  szavazatot k a 
pott,' Girardin L. valószinü, hogy ismét kimaradand. Egy és 
fél órakor kezdőkik a ’ napi tanácskozvány. A’ strassburgi he
lyettes kijelenti, hogy tegnap az ülés vége előtt el
távozott , és sajnálja, hogy a ’ csoporlozási tö rvény ellen a ’ 
minoritással nem szavazhatott. Baroche felkiált. Ez lázitás. 
Erős közbeszólás a’ baloldalról,  ti keltitek lázadásra a ’ népet 
illy törvények által. —  Zaj. Az elnök csendet int.

Ezután a ’ 9 0 0  képviselő sors utján 16 bureaura  fel- 
osztatik, vaspályák megvétele felőli tanácskozvány f. h. 1 2 é re  
tüzelik, ugyszinte Algír bekeblesitéséről. 3  órakor kezdetik 
a ’ vitatkozás az ideiglenes municipalis választás felől, egy 
szónok ezt az igazgató választványhoz kívánjautasittatni, mi 
minthogy a ’ miniszter is beleegyezett, meg is történt.

Továbbá a ’ végrehajtó bizottvány 1 0 0 , 0 0 0  franknyi 
rendkívüli hitelt kíván titkos kö l tség ek re , elhalasztatik. —

szép példának nálunk is találkozik utánzója a’ „P a tr io t .“
NÉMETORSZÁG. Frankfurt junius 7én  Dahmcnnak kö

vetkező; a’ végrehajtó  hatalom választványa állal elfogadott 
indítványa kötöztetelt. A’nemzeti gyűlés határozza hogy: N é
m etország minden közös ügyeiben a ’ legfelsőbb hatalom gya
korlására  neveztessék ki egy ideiglenes szövetségi ig azg a 
tóság, melly három  , egy ausztrai, egy porosz, egy a’ lobbi 
szövetséges státusoktul kinevezett férlibul álland, egybe
kötve egy 3 0  tagból álló választvánnyat kiket a’ korm á
nyok neveznek és a ’ nemzetgyűlés jóváhagyand. Ezen igazga
tóságnak kötelessége leend a’ nemzetgyűlés határozatot tör
vényé emelni, ’s v é g re h a j ta n i ; minden védelmi institutiókat 
á tv en n i’s a ’ szövetségi seregek  fővezérét továbbá :  követe- 
ket’s consulokat kinevezni, háború  és békekötés fölött a ’n em - 
zetgyülés, egyetértésével határozni felelős,’s határozatait e l-

E rd ek esm ég ,  hogy itt mindnyájan azon meggyőződés
ben vannakmikint a ’ május 15ki párisi,  b é c s i , ’sberlini moz
galmak titkos, és bérben  levő erők által idéztettek eló, miért 
is mindenkinek ébren  kell lenni, hogy Line jálszattassunk.

SICILIA. A’ nápolyi parlament következő óvást tőn az 
erőszakos megtámadtatás ellen. A’küldöttek kamarája, melly 
Monteolineloban előleges tanácskozványra öszszeült,’s melly 
inig dolgaival foglalkozók,királyi fegyvertől halla tlan ,’s a lá
való erőszak által meglámadtatolt,  ünnepélyes óvást tesz 0 -  
laszország és a ’ miveit Europa színe előtt, a ’ vak despotis-  
mus ezen tette ellen, és kijelenti, hogy fegyveres erőszak ál
tal kénytelenittelik üléseit felfüggeszteni,  mig újra alakulva 
határozhassák mind azt, mit a’ nép joga ,  a ’ helyzet komoly
ság a ,  az emberiség  elvei,és a ’ nemzet méltósága megkíván
nak. —

72ik szám.
H i r  d e t v é n y.

A’ főmlgu magyar kir. kamra rendeletéből 
a ’ hradek-íykavai kir. uradalmak főtisztségo e -  
zennel közhírré teszi hogy a’ lykavai uradalom
ban levő következő: u. m. a)lyszkófalvi lakház 
és gazdasági épületekkel 273 holdnvi szántóföld, 
40 hold rét és 61 hold legelőből;

b) A’ lykavai épületek nélküli 325 holdnyi 
szántóföld 9 6 hold legelőből;

c )  Ribarpoli épületekkel 76 nőid szántóföld 
és 12 hold rétből;

d) A’jarkoviczi épületek nélküli puszta 190 
holdnyi szántóföldből álló majorságok f. észt.

É R T E S Í T Ő .
szt. András hava l'ső napjától 6 egymásután kö
vetkező esztendőre a’ f. észt. sz. Iván hava 26án 
(huszonhatodikán) Rózsahegy mezővárosban 
tartandó közárverésen a’ többet Ígérőnek leszen 
bérbe adandó.

A! megkivántató bánatpénz letétele mellett 
mindenki az árverési biztosság elibebocsáttalik. 
A’ szerződési föltételek mindez uradalom főtiszti 
hivatala, mind a! lykavai urad.gazdasági hiva
tal irodájában előre is megtekinthetők.

Hradeken, sz. György hava lOén 1848.
Thuranszky Péter. helv. főtiszt.

3 — 3

J e l e n t é » .  A b u d a p e s t i  l á n c z h i d - é p í t é s i  t á r s a s á g  f . l  8 J8ik junius 30ikán,pénteken, 
reggeli 9 őrakor Pesten, Ullmann-házban (fel Dunasor) közgyűlést tarland, mellyre az illető rész
vényes urak olly kéréssel hivatnak meg, hogy belépti jegyeiket, neveikre szóló vagy kellő enged-
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tárgyai lesznek: jelentés
P es ten , ju n iu s7 k én l8 i8 .

állapotáról

Az ideiglenes választvány. 3 — 3

Árverési hirdetvén) .
A’ bácsi álladalmi javak igazgatósága ré 

széről a’ bácsi kerületi kir. kincstári uradalmak
nak következő kir. haszonvételei és egyéb ha
szonbér tárgyai '848 .  évi november l tő l kezd
ve, számítandó, egy vagy több évre nyilványos 
árverés utján, haszonbérbe adatni fognak.

A’ bérléni szándékozók aJ nyilványos árve
résre, melly ezek i ánt az alább rnegjegyzett he
lyeken és napokon tartatni fog, a’ bélibe adandó 
tárgyhoz arányzott száztól tiz pftnyi bánatpénz
zel felkészülve megjelenni ezennel hivatalosak.

Az 1848ik évi jurius hó 26án (huszonha
todikán) reggeli 9 órakor kezdve Zomborban a ’ 
királyi kincstári igazgatósági épületben tartandó 
árverésnek kitétetni fograk.

I. Italinérési jog. 
a) pat/mkm uradalomban:

ó, uj, ’s német Palánkén, Paragán, és Plavnán ; 
l>) hálái urad alantban:

Kulán;
c ) szlapári uradalomban:

Kernyaján és p.kulai csárdában,kis szt apái i m a -  
tornai állomáson pedig az italmérési és húsvá
g ó i  j o g ;

d j  apalini uradalomban: 
kulskai csárdában, Bőgője vén, Monostorban, *s 
monostori Profuntana csárdában;

e) szántóval uradalomban: 
Dentován. —

II. Iliisvágási jog.
aJ palánkat uradalomban :

Bukin ban ’s Plavnán ;
b) küldi uradalomban:

Hegyesen, Kereszturon ’s Torzsán;
e j  sztqpdri uradalomban: 

ó ’s uj Sziváczon;
d j  apalini -uradalomban \ 

Apaiinban, Monostoron, S zontán ;
e j  szántorai uradalomban: 

Uaröcskán, Csatalian, Daníován, Szántován.

Hl. Halászati jog.
a j  palánkat uradalomban: 

a ’ dunai ’s mocsári h a lad ás  P lavnán , mocsári 
halászat Bukinban;

fo  szánlovai uradalomban : 
Szántován.—

IV Vásári jövedelem . 
a j  halai uradalomban:

kn!a.i heti vásárnak jövedelme:
b j apatini uradalomban: 

bezdáni hetivásárnak jövedelme.
V. M észégetési jog, 

a j  apatini uradalomban : 
Apátiéban. —

VI. Hidvám s duuarévi jövedelem .
a) apalini uradalomban :

Dalyán. —
V II Niadálj fogási jog.

b) pa/ánkai uradalmit kerületében :
B) 1848. évi junius hó ‘2*kán reggeli 9 órakor 
kezdve pa'ánkán a ’ tisztái tói irodában.

I. Vadászati jog.
Metkovicsi és kerekityi pusztákon, Parabutyon , 
Szilbáson, Bulkeszenés Gajdobrán.

II. Uradalmi iöldek.
1912/ 4 hold szántóföld ó -P a lán k án ,

,,
„ német

I. Vadászati jog.
Kulán, Kuczorán, ó éskis-Kéren, d. szt. Ivánon.

II. Uradalmi földeL.
8 2 51 h o l d  szántóföld Kulán 

15116 „ „ uj Verbászon
270618 „ „ Pivniczán
97271lnoo„
három szabadtelek Sovén.

III. Pusztai földek.
69651s  hold szántóföldPettau pusztán «betű alatt 
70 S 6 [ s  „  „  „  b )  *

3P 2h w « » c) ,,
2934l8 „  kaszálóföld „ d) „
82 j O I 1i i o o j ,  rét „
260c18 „ kaszálóföld belai pusztán.

D) 1848. évi junius hó 30án reggeli 9 óra
kor kezdve Sztapáron a’ tisztarlósági irodában.

I Uradalmi földek.
Szalasílyi csárda he ly ,
24í l8 hold szántóföld Csonoplán.

E )  1848. évi juliushó 3án reggeli9 óra
kor apatini tisztarlósági irodában.

I. Vadászati jog. 
Karavukován, Kupuszinán.

II. Uradalmi földek.
3ls hold szántóföld Apatinban 

84ls „  szilváskert Bogojeván 
70 ,, szántóföld Kupuszinán.

III. S ás- és kákavágás. 
Bezdánban, Profunlana szigetébenpr szí. Iván
ban és Rácz—Milisitsen.

IV. Erdei földek. 
i too hold szántóföld Poroszlón,

„ „ Karavukován
„ „ Monostorba és Bez

dánban,

1848.
7 ,, „ pr. szt. Ivánban

a’szontai erdei föld KruskováczonésBerdáiitson.
F )  1848. évi juliushó 5én reggeli 9 órakor 

Baracskán a’ lisztartói irodában.
1 Vadászati jog.

Csatalián, Szántován, Kolluthon, Krusevlyán.
II. Uradalmi földek.

57 hold szántóföld Bereghea

1654n!)l 
181
62

0 „ szilváskert Csatalián
9 „  ,, Gakován.

A’ haszonbérlet föltételei az árverés előtt 
különösen fognak fölolvastatni, megtudhatni a -  
zokatmindazonáltal ét ibb is ,  mind a ’ zombori 
királyi kincstári igazgatóságnál, mind pedig az 
illető tisztartóságnál.

A’ nyilványos árverés bevégezte után újabb 
ajánlatok el nem fogadtatnak ugyan, mindazon
által a’ kincstári uradalom azon e se t re , hogy 
ha az árverésnek sikere bármiily oknál fogva el
fogadható nem volna,magának a’ jogot a’ k ioér- 
lendő tárgyról tetszése szerint, rendelkezni fen- 
tartja. —

Azon bérleni szándékozók, kik imilt isme
retlenek, és a’ kincstári uradalmakon kívül lak
nak, tartoznak adósságtól ment vagyonaik álla
potát az illető helybeli elöljárósági bizonyítvá
nyok á'lal kimutatni és elégséges biztosságot 
szolgáló á ’ bácsi kir. kincstári uradalmakban 
megtelepedett kezeseket állítani.

írásbeli ajánlatok azon föltétel alatt szintén 
elfogat á lnak ,  hogyha  ezek az árverési napot 
megelőző estvéig benyujtalnak , e! felől pedig 
lepecsételve elégséges bánatpénzzel vagy ennek 
biztosításával ’s azon nyilatkozattal ellátattnak, 
hogy az ajánlkozó áhaszonbériföltételeknek m a
gát egészen aláveti. 2— 3

13*4 „ „ „
az uj palánkai régi plébánia telek, 
8 hold szántóföld Bukinban,

Obrováczon két szabad M ek ,
2! / 2 hold szürüs föld Obrováczon ,

Hódságon

Hl.
■»

szántóföld
Barabutyon,

Erdei földek.
hold csehi halárerdőben 

„ hogyani erdőben Franyesováez 
„ tovarisovai erdőben Csulkovácz 
„ „ „ volaráki bunár

C) 184s .  évi junius hó 27én reggeli 9 órakor 
kulai tisztarlósági irodában.

95
39
310

é p  b  a  r  á  t  j  a "
ezimü néplapra előfizethetni minden postahivatalnál, Budapesten Emich Gusztávnál. Előfizetési á ra  e 
félévre helyben é.s postán öt huszas. • .4’ ^JSép barátja* szerkesztősége. 2 — 3 8-

Hirdetvén).
A‘ pénzügyi minisztérium részéről közhírré 

tétetik: hogy folyó 1848. évi július 3án (h a rm a-  
dikáu) és következő napokon sz. kir. Soprony 
város mellett fekvő Rákos mezővárosban a’ 
püspöki lakban reggeli 9 órakor néhai Szlanko- 
vics János  győri püspök tömegéhez tartozó, 
mintegy ezer akóra menő 1815, 1 8 2 2 ,  1834,

1839, 1842 és 1846. évi rákosi, ruszli és más 2jé 
asztali, ugyszinte kiVönféle finomabb borok üve— í 
gekbe levonva, úgymint neszmélyi, bársonyosi,  r i 
maiagai, bordeauxi, ehateau-latitle ’s egyéb 
franczia pezsgő, azután egy jelesb zongora és eá 
képek nyilványos árverés utján azonnali kész- -s 
pénzfizetés-mellett el fognak adatni.

1— 3 £

H irdetvén).
A’ pénzügyi minisztérium részéről közhírré 

tétetik: hogy folyó 18J8dikévi július 1! Lén ( t i -  
zj ne'§yedikén) szabad kir. Győr városában a ’ 
püspöki lakban reggeli 9 órakor néhai Szt.anko- 
vics János győri püspök tömegéhez tartozó I s i i ,  
1819, 1822, 1823, 1827, 1834, 1839, 1812, 
1 8 4 3 ,1 8 4 6  és 1847. termésű somlyui, nyulasi, 
neszmélyi, vissi, digyői, kisbaráti, nyuli, bArse
ny ősi, szegzárdi, léjéregybázi, vidén-szerednyei, 
budai, badacsonyi, rusti, ábrahámi, moóri, egri, 
erdélyországi, pécsi, lószi, rom ánd i’s más több 
mint 20()0 alvóra menő borok hordöstu l’s hordó

nélkül, nemkülönben üres hordók, továbbá üve—  
gekbe levonva tokaji, csepregi, maiagai, ruszti, ril 
rajnameUéki ’s többféle franczia b o ro k , azután n. 
egy zongora,aranyozott rámába foglalt tükrök,  . 
kápek, csillárok, számost» burn ót szelencze, ó -  -i 
rák, szőnyegek, tajtékpipák, puskák, sárga búr—  
nőt, vágott finomabb dohány, porczelán asztali j l i 
készület, asztali ék, különféle fejér ruhaneműk 
papi ’s világi öltönyök , üveges hintók félfedelü Ül 
kocsi, csinos lószerszámok ’s egyéb tárgyak >J 
nyilványos árverés utján a boroknál kezdve o 
készpénzfizetés mellett el iVgnak adatni.

1 - 3  8

Dunavizáilás: Bu d á n , junius l Sán 8 ‘ 4" G1" az 0 fölött.

A ’ kiadó tulajjá, april l8 k a i b e teg esk ed ése  óta szerkeszti K i r á l y i  P á Nyom atik T r a t t n  e r - K  á r o l y  i betűivel u r i-u le z a , 4 5 3 .  szám .
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za 453. sz. alalti Trattner-Károlyi ház első emeletén—hol, mint eddig, egyszersmind átszerkesztő hiva-
-- S r  - m m mten pedig az uri-utcza 

tál létezik , — a' k ia d ó  tu la jd o n o s .

FOGLALAT. M a g y a r o r s z á g  (Biztos pénzalap lí Népne
velési in'ézkedések. 1. Honvédelmi tekintetben figyelemre méltó- V i- 
dé k im o z ga 1 m n k. kóvetválasztások Szabolcs, Szatmír, Zalame- 
gyékben, Nyíregyháza, és Kecskemét városokban ; Tiszlujitások Pesten, 
és Baján Kovetjelöltek Turóczmegyében; Tisztujitás elleni fölszólalás 
Csongrádiról.)

k ü l f ö l d .  (Ausztria, Poroszország)
É r t e s í t ő .

M A G Y A R O R S Z Á G .
Biztos pénzalap.

II.
A’ pénzügyi intézkedés régibb időben igen különböző 

volt a’ mostanitól. Hajdan az állomány költségit közönsége
sen jövedelméhez alkalmaztatá’s rendkívüli szükség alkal
makor, rendkívüli adót vetett a’ népre. Különben is háború 
idején a’ fegyverbe összesereglett nép, részint maga költ
ségin, részint a’ hadi martalékokból élt. Később a’ polgári- 
sodás növekedésével a’ státusok czélszeriibb organisátiót 
nyertek ’s ez által az állományok költségei szaporodván, a -  
zok szükség esetében kölcsönnel segítettek magokon.

A’ legelső rendszeres státuskölcsöntervet Európában, 
Velencze történeteiben találjuk. A’ velenczei köztársaság u- 
gyanis 1171. egyszerre mind a’ keleti, mind a’ nyugati csá
szársággal háborúba bonyolódván, akkori dogéja 2dik Mi
hály, miután a’ ünanczforrásokat kiapadva lá tná, a’ gazda
gokhoz fordult kölcsönért. A’ kölcsönre igen számosán vál
lalkoztak. Az egyezkedés meglételvén a’ vállalkozók külön 
kamaiát alkottak, mellynek a’ kormány a ’ kölcsön kamatját 
—  száztól négyet —  kiüzette, melly öszszeg aztán az érde
keltség szerint az egyesek közt kiosztatott. Ezen kamara ké
pezte későbben a’ velenczei bankot, melly első volt Európá
ban ’s mellyben minden váltó ’s más kereskedelmi szerződé
sek is kiüzettettek.

Ezen ünanczintézet hitelalapját a’ részvényesek által le
tett arany és ezüst, úgy, valamint más a’ hitellel közel vi
szonyban álló zálogok, mindenek fölött pedig az állomány
ban helyzeti bizodalom telték: miszerint mindenki biztosan 
hitte,hogy az állomány kötelezettségének eleget fog tenni.Kü- 
lönbenis ez egészen csak belkölcsön volt, miért több egyéb 
előnyei mellett, a’ bizodalom igen természetes alappal birt. 
Későbben, némi hiány és viszszaélés megbuktatta a’ külön
ben sok előnnyel bíró intézetet. Ugyanis az állomány minden 
szükségeiben ezen intézethez folyamodván, végretöbbetvett 
fel tőle, mint a’ mennyinek kamatját biztosíthatta volna.

Ezen intézet igen könnyen utánozható volna , de külvi- 
szonyainknál fogva, sőt a’ beléletünket rongáló érdekegység 
hiánya miatt, ezúton elég hitelt, következőleg elég pénzt 
nem remélihetünk. Tehát tovább kell mennünk vizsgálódá
sainkkal.

A’ I5ik század elején Genua szinte nagy háborúba bo
nyolódván, pénzdolgában kölcsönnel igyekezett magán se
gíteni. E’ végett 1407ben a’ velenczei mintájára státus ban
kot állított föl. Itt már a’ hitelezők nagyobb biztosítékot kí
vánlak, a’ státus azon Ígéretével, hogy a’ kamatokat ponto
san fogja űzetni, meg nem elégedtek; hanem elégséges ja
vadalmak lekötését követelték, mellyek igazgatása a’ részvé
nyesek által választott bizottványi nyolcz tagra bízatott. Az e- 
zek által adott kölcsönre alapított bank s z e n t  G y ö r g y  
b a n k j á n a k  neveztetett.Az állomány ezután minden szük
ségében ebez folyamodott, ’s innen kapott ugyan mindig 
pénzt, de mint könnyen gondolhatni, ez végre a’ különben is 
nem nagy státusnak minden jövedelmét elnyelte ’s végre még 
a’ zálogjószágokat is nagyrészint sajátjává tette. Az ebben 
most könnyen átlátható hiány miatt ezen intézet, melly ere
detileg csak a’ kormány hitelének erősítésére állíttatott,vég
re egyedül a’ kereskedelmi hitel emeltyűjévé lett.

Tagadbatlan hogy ezen intézkedésben a’ teljes hitelnek 
igen sok kelléke megvolt, ’s elf'ajzásának egyedüli oka abban 
állott, hogy ebben az állomány törlesztésről nem gondos
kodott ’s ez által végre csak nem minden jövedelem nélkül 
maradt. Megvolt azonban ebben a’ hitelnek azon fökelléke, 
a’ hitelezők teljes biztosítéka, a’ miért az állomány kötelez
vényeiért rendes kamatra kapott pénzt.

Ezen mintára állíttatott föl két század múlva az amster- 
dami bank, 1609ben, melly Hollandiát —  helyes elintézése 
által egykor a’ világ leggazdagabb tartományává tette.

Ezen akkor könnyen utánozható példát számosabb ál- 
lodalom követte; de miután a’ slátusadósság mindenütt 
szaporodni kezdett,ezen egyszerű móddal többé be nem le
hetettérni. —  Ezután a’ p é n z ü g y  b o n y a d a l m a s a b b  
kezdett lenni, mig végre egészen önálló tanná képeztetelt ’s 
a’ pénzügyészek főbbéi annak igazgatásában különböző ve
zér eszméből indultak ki, mert az idő változatával változni 
kellett a’ vezéreszméknek is.

Frankhonnak már I V.Henrik alatt tetemes adóssága volt. 
de még akkor a’ jeles S u 11 y n e k sikerült „rend és takaré
kosság“ által Frankhon financziáját jó lábra állítani; midőn is 
minden adósságoteltörleszlvén, még szép kész öszszeget ha
gyott az állománynak.

C o l b e r t  már kénytelen volt Sully egyszerű eszkö
zénél tettlegesb módhoz nyúlni, 's a’ financziát a’ „gyár és 
kereskedelmi ipar“  emelése által igyekezett virágzásba hoz
ni. T u r  go  t a’ munka szabadsága által reméllte a’ közgaz
daságot emelni. Midőn ezek után Pilt Vilmos Angolbon finan- 
cziájára befolyást kezde gyakorolni, az előbbiek már köve
tésre méltó példaként állottak elő’te. Azonkívül már akkor azt, 
mit egy angol szónok a’ parliamentben mondott, hogy ,a’ 
franczia Gnanczrendszer4 bukás örvényében van ugyanazt Pai
ne Tamás az angol űnancz rendszerről 1796ban számítások
kal igyekezettbebizonyitani;mind ezen számítások és ijesztge
tések daczára Pitt űnanczrendszerében.„A’h i t  e 1 h a t á r  tálán 
kiterjesztését“ vette vezéreszméül. És ezen vezéreszméjéhez 
következetes eljárásával a’ financziát olly lábra állította, mi
szerint az a’ sötét jóslatok után több mint íélszázaddalis, hi
telben minden más európai állodamakénál erősebben áll, ’s 
Angolhon máig is a’ merész statusférfiut „Angolhon meg- 
szabaditójának,“ a’ nemzeti becsület megmentjének nevezi.

Ezekből világosan látjuk, hogy a ’ hitel a’ nemzet jól
lé te’s emelkedésének legfőbb emeltyűje jelenben, miért is a’ 
hitel megnyerése ’s fentartása, első és főfeladat, ellenben a’ 
pénzkezelés csak másodrendű dolog.

Azt, hogy milly eszközökhez kelljen nyúlni a’hitel meg- 
szerezhetése végeit, a’ térés idő, a’ helyzet és szükségben 
határozzák meg. Ezeket kell tehát figyelemre venni ma
gunkra nézve is.

Hol állunk mi pénzügyi tekintetben?
Olt, hol egy egészen újjá született nemzet áll; otlan tehát 

hol nemzetünk Á r p á d  idejében állott, hol több euró
pai nemzet csak sok század előtt állott: következőleg mi nem 
kezdhetjük ott, hol mások már a’ megórettség legfőbb foká
hoz közeledni látszanak, hanem viszsza kell térnünk , az ős
kori inslitutiók egyszerűségéhez ’s felhasználnunk ifjúságunk 
némelly előnyeit. —

Hol kezdjük hát a’ dolgot?
Egészen természetesnek, szinte ö s z t ö n  s z e r ű n e k  

mondhatnék eddigi eljárásunkat, ha nem volna meg benne 
a’ rendkívüli eseményekben újabb időkben is többször hasz
nálni szokott intézkedésnek utánzása. Hlyen tett az, midőn a’ 
több század után ismét kezeink közé viszszakerült pénzü
gyünk igazgatását, a’ haza szent nevében tett adakozások 
gyűjtögetésével kezdjük. És ez lehetett eddig czélszerü, a’ 
mennyiben tán első szükséginkben rögtön, de szinte csak pil
lanatnyira segíthet. De nagy főtörés nélkül kiszámíthatni, 
hogy illy forrásból soha csak egy parádé serget sem leszünk, 
kiállítani képesek. Nekünk biztosabb módhoz kell nyúlnunk 
’s igy egy időszakkal tovább mennünk.

Ha a’ későbbikor különböző intézkedésin végig pil
lantunk, azt találjuk, hogy a’ genuai statuskölcsön módja volt 
az, melly akkori körülmények között legtöbb követőre talált 
’s méltán, mert az volt egyszersmind, melly a’ hitel kellékei
nek leginkább, sőt mondhatni teljesen megfelelt.

Több nemzeti gazdász sajnálattal említi, hogy újabb 
időkben ezen biztos intézkedés elmellőztetik, ’s a’ miatt jelen
leg a’ statuskölcsön közönségesen igen ingatag lábon áll, 
melly állás az állományok jóllétét ’s méltóságát, úgy vala

mint a’ kormányok iránti bizodalmát is igen csökkenti. In
nen van a’ tőzséreknek pénzzel űzetni szokott amaszerencse- 
játéka, melly által a’ pénz egyesek szekrényeiben öszszetor- 
lad; kik ezáltal a’ népnek valódi zsarnokaivá válnak; miből 
ismét az igen gyakori elégületlenség, kellemetlen súrlódások 
’s újabb ’s ismét újabb formák kivánata következnek.

És ezekre méltán kérdezhetni: miért mellőzik azon biz
tos eszközt jelenben az állományok?

A’ felelet erre igen könnyű, melly nem más, mint hogy 
jelenben a’ statusok ezen eszközzel nem bírnak, miután a’ko- 
ronajószágok ’s más zálogként használhatandó javadalmak 
szinte mindenütt már régen elidegenittettek.Azonkívül az eu
rópai nagyobb állományoknak igen nagy adósságaik lévén , 
ezekhez képest az illy segítség igen kisszerű sőt épen ezéli— 
ránytalan fogna lenni, ’s ezen eszköz már mindenütt régen 
felhasználtatok

Hazánk e’ tekintetben a’ civilizáltabb statusok között 
elszigetelve áll. Mi századok hoszszas során át, szinte sem
mit sem investiállunk, kincseit gazdag földünknek ’s minden 
jövedelmeinket mások tetszés szerint kezelték, igy természe
tesen sokban, igen sokban elmaradtunk ’s népünk naprólnap- 
ra sülyedt az elszegényülés örvényébe. A’ sors ezen keserű 
üldözése alatt, fenmaradt még valami, melly úgy áll számunk
ra, mint hajótörés után a’ közel raentőcsolnak. Az t. i. hogy 
statusadósságot nem öröklöttünk ’s jelen átalakulásunkban 
nemzetijavaink tehermenten jöttek viszsza kezeinkbe. Ez miu
tán különben nemzeti hitelünk igen nagy nem lehet, eszélye- 
sen felhasználva olly kincs, mellynek tán egykor az isteni 
gondviselés mellett fenmaradásunkat ’s fölvirágzásunkat kö- 
szönendjük. (Folyt, köv.) K o v á c s  Károly.

N é p n e v e l é s i  i n t é z k e d é s e k .  * )

I.
Szándékom figyelemmel kisérni minden nevezetesb in

tézkedéseket, mellyek a’ n é p n e v e l ó s  ügye körül történ
nek, ’s azokra nézve egyedi bár, de elfogulatlan nézeteimet 
kimondani. —

_ Csak sajnálni tudnám azt, ki el nem akarná ismerni : 
hogy hazánk fennmaradásának, és lehető dicsőülésének tekin
tetéből legfontosabb ügy a’ köznevelés, ’s ezzel a’ népne
velés is. —

Tettek, nem szavak idejét éljük: azért röviden akarok 
szólni, ’s indokaimat minden czifraság nélkül sorolandom elő.

Olvastuk a’ közoktatási és cultus-miniszter urnák fel
szólítását az iránt: hogy jelentkezzenek alkalmas egyedek , 
kik közöl lizenkettőt külföldre, nevezet szerint Poroszország
ba szándékozik küldeni a’ végből: hogy megismerkedvén a’ 
népnevelés, különösen népnevelő —  képzés tudománya —  
és gyakorlatával, a’ hazánkban majdan újon rendezendő ké- 
pezdékben tanárokul alkalmaztassanak.

E’ felszólításnak sokan, számosán örültek, miután ez 
bizonyságául szolgálhala annak, hogy végre már hathatós 
lépést szándékoznak tenni a’ néptanítók czélszerűbb képez- 
tetésére.—

Első pillanatban magam is az örvendezők sorában ál
lottam. De csak hamar oszladozott örömérzelera, miután kis
sé mélyebben tekinték a’ kérdés lényegébe.

Koránsem szándékom e’ dolgot úgy és azon okoknál 
fogva ostromolni, minta’ Religió és Nevelés tévé. Erre majd 
különösen teszem észrevételeimet.

Engem tehát ez intézkedés ki nem elégít, meg nem 
nyugtat.

E l ő s z ö r  az czéloztalik: hogy a’ kimenendők kétévi 
folyamat végezzenek. Ezt egyedi véleményem szerint nem 
helyeselhetem.

Tizenkét egyednek két éven át leendő és kellő b e c s ü 
l e t e s  ellátása sok pénzt emésztend föl, ’s pedig szükség 
nélkül. —

v) Úgy hiszem mindenki belátja, hogy e’ fölszólalás nem 
tekinthető sem megtámadásnak, sem sérteni akarásnak, kell 
hogy az őszinteség virágos nyelv köntöse nélkül is nyilatkozhas- 
sék. Én pedig csak úgy tuduk beszélni a’mint érezők. N.
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Mert azon egyedek vagy oliyanok, kik épen nem, vag7 
csak kevéssé vannak beavatva a’ népnevelés szellemébe, s 
módszeri gyakorlatába, ’s ez esetben a’ kél évi tanulás igen 
kevés; miután illy egyed két évi lalnulvány után talán lehe- 
tendigenjó és ügyes népnevelő, de leendő tanítók tanára a- 
lig. Vagy oliyanok azon egyedek, kik már mélyen ayalvák a 
népnevelés kellő szellemébe és gyakorlati ügyességébe, s 
ez esetben a’ két év nagyon sok; miután a’ már alapos kép
zettségű férfiúnak legfölebb kissé körültekinteni szükséges, 
hogy a’ külföldöni népnevelés újabb és legújabb fejleményeit 
felfogván’s önállólag feldolgozván hazánk ’s népeink viszo
nyaira elvszerüleg alkalmaztassa.

E’ helyett tehát inkább az volna teendőnk, hogy képzett 
e red ek ,  valódi paedagogok utaztassanak a’ kellő tapaszta
l á so k  megszerzése végett. ’S ezrövidebb idő alatt is vezet
ne czélra. Mert ( ..

Má s o d s z o r  nem kell feledni: hogy népnevelesunk 
rendezése egyike a’ legsürgetőbb szükségeknek. Mikép fo
gunk e’ sürgetőségnek ezen utón megfelelni? Véleményem 
szerint igen lassan.

A’ két évig külföldön tanulandó egyedek mint leendő 
tanárok kerülendvén vissza itt természetesen csak akkorkez- 
dendhetik meg tanári pályájokat. Az ő  tanítványaiknak is
mét legalább két évig keilend magokat képezniük, ’s igy 
csak né gy  év múlva reméllhetjük az uj rendszerű első nép
nevelőket kilépni a’ hazai működés terére. Négy é v ! Jelen 
körülményeink közt ez véghetetlen sok.

Tehát négy évig semmi se történjék é népnevelésünk 
rendezésére, javítására? holott minden veszendő évvel egy 
nemzedékei veszítünk, hazánk ’s a’ köznevellsóg érdekeinek. 
Én legalább ebben sehogy sem tudok megnyugodni. Márkét 
év is sok volna, de ez majdnem elkerülhetlen. Ámde négy év 
hazai népeink fejletlenségét tekintve majdnem négy évtized! 
— Nem okultunk é még eléggé azon sajnos és gyászos félre
értéseken ’s öszszeütközéseken, mik szeretett hazánk külön
féle vidékein előtörtek? Megtörténtek volna é ezek, ha né
peink jobban, világosodottabban ’s honszeretőbben nevelve 
lettek volna?—

Az istenért, siessünk a’ nép nevelésével, nehogy négy 
év múlva azt kongja fülünkbe a’ végzet rémes harangja: 
„Már késő!“

H a r m a dsz or Poroszországba fognának menni az il
letők. ’Smiért épenPoroszországba?Nehidjesenki,mintha én 
fáznám Poroszország nevétől úgy, mint a’ R. és N. fázik tőle. 
Koránsem. Szívesen elismerem, hogy Poroszhon néptanítói 
rendszere igen jeles és szép, de legkivált csak a’ t a n í t á s  
ügyét illetőleg. A’ n e v e l é s s e l  —  in praxi —  nem va
gyok annyira megelégedve, hogy lelkesüllségrc buzdutni 
tudnék. Szívesen vallom: hogy noha nem kizárólag (mert 
akkor mások irányában volnék háladallan) de nagy részben 
porosz nevelő-iróknak köszönöm azt, a’ mit a’ nevelés kö
rében tudok és érezek. Demind ez el nem vakitengem an- 
nyira:hogyhódoló bálványzója legyek a’ porosz s z e l l e m-  
n e k. Itt a’ fő hiba.

’S e’porosz szellem nem azért nem tetszik nekem, mert 
Poroszhon protestáns ország,—  épen nem. Isten világ tudja; 
mennyire küzdöttem ’s küzdők mindig a’ nevelésbeni feleke
zetiesség ellen. Én a ’ nevelés dolgában felekezeliességel 
nem ismerek, ismerni nem akarok. ’S isten legyen irgalmas 
azon hon j ö v ő j é n e k ,  hol a’ felekezeti vakság még ezen
túl is diadalt bitorland.

De nem szeretem a’ népnevelési legújabb porosz szel
lemet azért, mert épen legújabb időkben kezdi ottbriaraeus 
karjait terjesztgetni a’— pietismus. ’S a’ pietismust én ab
solut rosznak tartom, legyen az akár lutheránus, akár jezuita 
pietismus; lengjen szelleje akár Berlinből akár Rómából,—  
én egyiránta’ népboldogulás marozangoló férgének tartom 
azt. —

Továbbá még azért sem tudnék, nemcsak a’ porosz de 
bár miféle más külföldi huzamosb képezletésre sem szavazni, 
mert az ekép képezettek rendszerint annyit vesztenek hon
erkölcsi (jól értsük: hon-erkölcsi) tekintetben, mennyit ál
talányos tudományi tekintetben nyernek. Nem egyet ismer
tem meg külföldön képzett nevelőink közöl, ki azonkívül,hogy 
a’ magyar szót csak amúgy fuldokolva erőteti ki ajkain (mig 
aztán lassacskán belejő),— főkép— ’s ezlegsajnosabb— an
nyira eltelik az idegen szellem- és idegen erkölcstől, hogy 
sehogy sem tudja magát belegondolni hazai viszonyainkba, 
népeink erkölcseibe, ’s az ezekhez alkalmazandó nevelési el
járásába. Véleményem szerint pedig nem lehelne egyhamar 
nagyobb átkaujdon rendezendő népnevelésünknek mint az, 
ha— mellőzve a’ lenni kellő sajátos typusU—'nevelésünket 
különben bármi dicső és jeles, de hazánkraalkalmazva még
is egyoldalú és üdvtelen, valamelly kizárólagos külföldi— akár 
porosz, vagy bajor, akár olasz vagy franczia, akár schweizi 
vagy belga ’stb. kaptára huznók. Legbensőbb meggyőződé
sem szerint nevelésünk csakúgy hozhat üdveta’ hazára; ha 
az a’ legszigorúbb értelemben n e m z e t i  és n e m z e t i e s  
leend , Igen is, nemzeti nevelésre van nekünk szükségünk,

melly se porosz, se bajor, se római ne legyen, hanem épen 1 
csak m a g y  ar .  És pedig ollyképen magyar, hogy Magyar
honnak semmi lakosát, se a’ németet, se a’ szlávot, se az olá
hot viszsza ne taszítsa, el ne idegenitse, hanem édesgetve, 
olvasztva m a g y  a r r  á tegye. Ez egy kissé nehéz munka, az 
kétségtelen; több is kívántatik hozzá, minta’ mennyitnémelly 
jámborok gondolnak: elővenni egy kis porosz vagy bajor min
tát, azt jól megtanulni,’s egyszerűen utánozni. Így nekünk a’ 
világ végéig sem lesz valódian n e m z e t i nevelésünk. A’ mi 
nevelésünknek a’ nép— ’s a’ mi főbb,— népeink géniuszából 
kell kiindulnia; mikép kelljen ezt véghezvinni, azt meg nem 
tanulandjuk sem Berlinben, sem Rómában. Nevelési, tanítási 
elveket könyvből is tanulhatunk,— módszer, ügyesség elsa
játításra— nyilteszü embernek— elég pár . hónap, arra nem 
kellenek évek, de a’ sajátképeni nemzeti nevelés szellemének 
saját keblünkben,saját énünk istenétől kell teremtetnie! így 
vagyok én meggyőződve ’s ám czáfoljon meg a’ jövő ! Ma
gunkon is eléggé tapasztaltuk; mivé lett a’ magyar ember 

| a’ német, az ausztriai nevelés szelleme alatt; keservesen ta- 
; pasztalluk, hogy abban semmi öszszeforrasztó kapocs nem 
' volt,melly e’ hon népeit egymáshoz simította, olvasztotta 
| volna; ’s íme most már ismét csak külföldhez— bár fölvilá- 
I gosodolt— de még is csak idegen elemű külföldhez kell é 
! folyamodnunk? Valóban olly nyomorultak volnánk é , hogy 
j sajátos, önálló n e m z e t i  n ev e 1 é s - r  en d s z e r  t sehogy 
, sem tudnánk kisütni? Ha a’ magyar miniszter egész Magyar- j Ilonban nem talál magyar embert, vagy embereket, kik m a- 

g y a r ,— de mindenoldalulag magyar— nevelés tervet lud- 
, janak készíteni: úgy vége n e m z e t i  önállóságunknak, sem 
j tengerpart,sem vasul, sem bánya, sem nemzetőrség nem 
[ fogja azt megtartani, annálkevésbbé előteremteni.

’S pedig úgy látszik, hogy a’ magyar-nevelési minisz
ter nem bízik honfitársaiban, nem tesz fel róluk, ’s közlök 
egyról is annyi ihlellséget, ’s egyszersmind szellemerőt,hogy 

! a’ fönebb említett— ’s pedig mulhatlanuí szükségelt— nem- 
1 zetialapon megindíthassaa’nevelési gépezet kerekeit,(folyt.) 

N e y Ferencz.

H onvédelmi tekintetben figyelem re méltó.
A’ ,,W ion e r Z e i t u n g “ egyik legújabb számában 

előforduló több czikkből kettőt olly figyelemre méltónak ta
láltam, hogy jónak látom egyiknek úgyszólván velejét, a’ má
sikat pedig fordításban egészen megismértetni.

Az egyikben kimutattalik, hogy az olaszországi had
sereg nem bir elegendő’s ügyes sebészeket. Ez egyik fő oka 
miért sok vitéz, ha könnyű sebet kap is, a’ kellő ápoltatás hi
ányában az ország nagy kárára elhal. Azért javasoltatik: hogy 
e’ hiány betöltésére gond legyen, és az alkalmazott sebé
szek láttassanak el jó eszközökkel ’s elegendő orvosi és gyógy 
szerekkel.

Nálunk is figyelmet érdemló javaslat.
A’ másik fordításban illyen formán hangzik :
A’jó bécsiek által Olaszországban levő testvéreinkért 

már sok történt, nem kevesen önfeláldozással nemes aján
dékokat tetteK a’ haza oltárára; azonban igen nagy bajon 
mindez óráig sincsen segítve, mondhatom olly bajon, melly 
állal, ha az gyorsan nem orvosoltatik, a’ legközelebbi ütközet 
alkalmával vitéz testvéreinkből talán még nagyobb számnak 

, keilend elhullania, (mint a’ legközelebbi csata alkalmával.)
Mint közönségesen tudva van a’ tiszt más kabátot visel,

; mint a’ közlegénység, melly már nagy távulságra ki r í , és 
testvéreinkre nézve kétszeresen veszélyes,mert lször az el- 
lenségi lövésznek jeles czólponlul szolgál; és 2szor ezen 
a’ kényelmetlenségig erősen valtázott ruha Olaszország je-  

, lenlegi szörnyű hősége mellett rendkívül alkalmatlan.
I Több levél fekszik előttem, mellyekben mondatik „olly 

örömest viselnénk könnyű zubbonyokat, de itt nem kaphatni 
az azokra szükséges kelmét, az ellenség locsövei kizárólag 
ránk irányozva látszanak lenni, minthogy a’ közvitézek közül 
is legnagyobb részt azok hullanak el, kik közelünkben ál
lanak.“

Folyamodom a’ bécsieknek olly gyakran kitüntetett 
nagylelküségökhez,és fölszólítom nemes szivüségteket: ké
szíttesselek fegyver-zubbonyokat vitorla vászonból a’legény- 
ség kabátainak szabása és alaka szerint, hogy azok derék 
testvéreinknek O l a s z o r s z á g b a  minél gyorsabban el
küldessenek.

Ebből nézetem szerint sokat következtethetni, mit a’ mi 
harczosainknál is alkalmazni lehelne és kellene, nevezetesen:

Legyen a’ csatázó öltözete egyenlő, az idójárat, évszak, 
vidék ’s ég-aljhoz alkalmazott (nyáron könnyű, esős időben 
ujas és szinte könnyebb köpeny; télen vagy hideg vidéken 
békés, burka, guba, vagy szű r ;) és a’ tisztek csupán valami 
ollyas jegygyei legyenek megkülönböztetve —  mellyel a’ 
közvitézek láthatnak, de az ellenség nem; például a’ süveg 
hátulján ettől különböző színű ’s a’ tiszt rangját mutató betű 
vagy szám által.*)

*) Hl lenne helyén szólam a’ hadi' öltözet czélszerüségóről

Ennek a’ fönebbi czikk tanúságánál, de más tekintetek
nél fogva is több fontos haszna volna.

Ugyanis a’ különböző ruházat nem csekély költséggel 
jár; mi pénz szűkében szenvedő áíladalorara nézve nem meg
vetendő körülmény.

Továbbá a’ tisztség arany és ezüst sujtásai, és tán más 
ékességei is, a’ legnagyobb szükségben pénzzé változ
tatván —  fegyvervásárlásra fordittathatnának , béke idején 
ha kívántatik, ismét divatba jöhetendők.

A hiúságnak, melly igen könnyen kevélységgé fajul, 
miből az alsóbb rangunknak —  kik pedig szintúgy hasznos 
szolgaji a hazának, lenézése’sat. következik, eleje vétetnék.

De a’ mi mind ezeknél nyomatékosabb az: hogy a’ tisz
teknek a’ legénységétől különböző ruhája nem szolgálhatna 
az ellenségnek czélul, és igy a’hadsereg nem fosztalnék meg 
sok legderekabb tiszteitől, vezéreitől, kiknek tudománya és 
bátorságától meglehet, hogy a’ csata kimenete és igy a’ 
haza jövője függ, csak azért —  mivel azokat az ellenség más 
szinii vagy ékesebb öltözetük miatt könnyebben czélba veheté 
és elejlheté.

’S ezt ugv hiszem magok a’ lisztek is szivökre vehetnék, 
kiknek életek becsesebb a’ külfénynél, mit nem csak azön- 
föntartás kötelessége, de az evvel sok esetben igen nagy ösz- 
szefüggésben levő hon java és jövendője is követel.

E g y  n e m z e t ő r .

V i d é k i  m o z g a l m a k
I. H r a b o v s z k y  J á n o s  k i r .  b i z t o s ,  és a 1 t á 

b o r n a g y n a k  f. hó  I 3 k á r 6 l  a’ m i n i s z t é r i u m 
h o z  s ü r g ö n y  u t j á n  é r k e z e t t  t u d ó s í t á s á b ó l  
k ö v e t k e z ő k f e l ő l  é r t e s ü l ü n k :  Miután a4 folyó észt. 
május hóban Karloviezon alakult középponti szerb bizolt- 
vány egy idő óla a’ kir. biztos és altábornagy irányában nem 
csak ellenséges állást von fel, hanem segítségére mind a’ 
határőrvidékieket, mind pedig az öszszes tartományi lakos
ságot az alvidékeken állítólag megtörtént katonai segéderő 
szaporítás miatt fegyverre hívta, a’ több ezerre menő nép
tömeg pedig mindig veszélyesebbé válni látszott, ez okból 
folyó hó 11 kén őket megtámadta.

A’ csata, melly miután az előcsapat mindjárt megjele
nése alkalmával golyó záporral fogadtatott, 6 órakor reg
gel vévé kezdetét, késő estig tartott, ’s minthogy a’ serege 
a’ házakból feléje intézett lövöldözés miatt Karloviezon ke
resztül vezetni nem lehetett, a’ város egy részét gránátgo- 
lyokkal felgyújtotta, és szabadban harczolt a’ mintegy 6000 
ellen, kiknek nagyobb része fegyverrel volt ellátva.

Az insurgensek, kiknek legnagyobb része a’ katonai 
határőrvidéki és tartományi népségből állott, fanaticus düh
hel harczoltak, és harcz közben minden oldalról segítő erőt 
nyertek, minthogy a’ körülfekvő helységekben a’ harangok 
félre verettek.

A’ sereg kíséretében volt lovasságnak,a’vidéknvk dom
bos volta miatt sikeres hasznát venni nem lehetett.

Újvidék előtt az úgy nevezett római sanezban leginkább 
a’ határvidék, a’ csajkás zászlólj, és Bánát lakosaiból alakult 
mintegy 5000  főnyi tábort a’ kir. biztos altábornagy Újvidék 
és Temerh felől ,echeque‘-ben tartotta, ’s az által mogaka- 
dályoztatta, hogy czinkos társaiknak Karloviczra segítséget 
nem küldhették.

Az insurgenseknek sok halottjok, és sebesültjök van, az 
utóbbiak közül öten a’ katonai kórházba hozattak,’s u .yan ott 
minden lehető gonddal ápoltattak.

A’ kir. biztos serege részén egy holt közvitéz, és hét 
sebesült számittatik, koztok a’ jeles alhadnagy Weinhengst is.

Folyó hó l3kán talán csak látszólagos nyugalom ural
kodik, a1 kir. biztos hiszi mindazonáltal, hogy a’ tegnapi ko
moly föllépésnek jó következvénye leend, egyébkintmaegye- 
dül Karloviezon, mintmondják, 15,000 embernek kell gyü
lekeznie, mi igen valószínű, miután az egész határvidéki né
pesség,úgy a’közelfekvő helységek is teljes lázadásban vágy
nak, és a’ fegyelem minden köteléke teljesen felbomlott, a’ 
nép pedig erősen el van határozva magát a’ magyarok, és a’ 
magyar minisztérium ellen utólsó csepp vérig védeni. Szer
biából a’ harezmezőn 5 0 -6 0  dühösen harezoló egyedet vet
lek észre.—

is, azonban erről hadd vitatkozzanak a’ szakértők. Egyébiránt 
még is megemlitendőnek vélem, hogy e’ tekintetben a’ F e s t  her  
Z e i lu n g egy pár ez idei számában olly czikkek jelentek meg, 
mellyek megérdemlendelték a’magyar olvasó közönséggel meg
ismertetést. Különösen ki van mutatva a’ gyalogság bakancsai
nak lüzögetésök miatt idő veszteséggel járó alkalmatlansága. —- 
Így a’ föveg is, sem a’ vágásit sem a’ lövetet ki nun álja. — A’ 
szűk nadrág kénye mellen, sem hideg sem hőség eilen nem való, 
és hamar szakad, azonban nem is könnyen öithetni föl ésveth- tűi 
le; a’ bő nadrágra kellő nagyobb posztó mennyiség annak tar
tóssága által póioltatik. — A’ fölöhésre kellő idő is tekintetet 
érdemel. Ha minden dolog helyben és időben történik, mennyi
vel inkább áll ez a’ hadi műveleteknél. A’ csatatér megválasztása, 
gyors, és lehető legnagyobb eróveli egyesilelt működés fél győ- 
zebm '' Közl ő.
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Az insurgensek Titelből 8 három fonlos agyúi,és három 
fél csajkát erőszakosan elvittek, és a’csajkások zászlóaljának 
jelentéséhöz képestMolinari kapitányt kötözve Karloviczra kí
sérték : mind a’csajkások zászlóaljának,mind pedig az ezred
nek több tisztei voltképen elüzettek.

Nem kis feladatnak állítja annálfogva a’ kir. biztos a’ 
lázas állapotban levő népet fegyveres erő közbejöttével eszé
re téríteni.

V égre hírlik,hogy a’Karloviczon egybegyültszerbnem- 
zeti bizotlvány, mellyek elnöke Sztratimirovics György, elha
tározta valamennyi határőrvidéki zászlóaljnak Olaszország- 
boli viszszahivatását,’s azokkal öszszeolvadván az öszszes vé- 
delmezést készitendi elő; azonban az altábornagy remélli, 
hogy ezen bizotlvány a’ tegnapi esemény folytán Karlovicz- 
ból el fog távozni.

A’ csata előestvéjén a’ kir. biztoshoz érkezett levél tar
talmából kitetszik: hogy az említett középonti bizotlvány han
gulatán’ kir. biztos irányban fölötte rósz.

K ö v e t v á l a s z t á s o k .  Országgyűlési képviselőkké 
megválasztattak: K e c s k e m é t e n :  K o s s u t h  L a j o s  
pénzügyminiszter és S i m o n y i János. A J á s z k u n 
s á g  turkevei kerületében: S z e n t k i r á l y i  Móricz jász
kun kapitány; az árokszállásiban: Pe t h e s József; Zalame- 
gye keszthelyi kerületében : T o 1 n a y Károly, a’ széntgróLi
bán De á k Ferencz igazságyügyminiszter, ki e’ kerületnek 
már az előttmegigérle a’ követség elvállalását,’s Így kény
telen a’ debreczeniek bizodalmát megköszönni.'—  J á m b o r  
Pál,T á n c s i c s Mihály szinte megválasztottaknak mondatnak.

S z a b o l c s .  A’ követválasztások megtörténtek.— A’ 
bogdányi kerületből lett El ek  Mibály;a’kállaiból:S z un y o g h 
Rudolf; a’ lökiból: B ó n is Sámuel; a’ bátoriból S o m o s s y 
Ignácz; a’ kisvárdaiból: E r ő s  Lajos; a’ nádudvariból Ká l -  
l ay  Ödön. Éljenek! Ezen férfiak még a’ mártiusi napok e- 
lőtt is szabadelvűek valának. Közöttük kiragyog S o m o s s y 
Ignácz, a’ becsületesség példánya a’ Somossy egy igényte
len ember ’s tántoríthatatlan jellemű. A’jó isten éltesse őt ki
váltképen. —

Ezen követek Szabolcsnak lángja. —•
N y í r e g y h á z á n  szinte megtörtént a’ követválasz

tás. Két jelölt lépett fel. Egyiket, H a c z e l l  Mártont, Ben
czúr Miklós ajánlotta a’ választóknak,és szavait harsány éljen
zés követte; ennek ellenében Blahunka József J á rm  y Meny
hértet ajánlotta. Jármy becsületes ember, szeretjük őt, de 
nagy gyanúba jött azért, mert Blahunka ajánlotta ’s látván, 
hogy a’ választód között rokonszenvre nem talál, lemondott 
minden igényeiről. H a c z e l l  Márton közfelkiáltás utján lett 
követté. Nyíregyháza a’ reactionarius párt ellenében egy 
dönthetetlen falat küld benne a’ nemzetgyűlésre. Haczell a’ 
nép embere, bátranmérkőzhetik Szabolcsnak bármelíy kö
vetével, ajánljuk őt a’ nemzet ügyeimébe.

E’ napokban a’ hajduvárosiak Nyíregyházára jöttek, 
hogy lássák milly fegyvereink vannak, mert úgymond a’ mi
nisztérium általányos fölkelést parancsolt nekiek. Szabolcs
ba sammi illynemü rendelet nem érkezett, ’s a’ nyíregyhá
ziak irigy szemmel nézték a’ hajdúk dicsőségét; aztán mo
rogni kezdettek a’ minisztérium ellen, hogy miért leszi őket 
hátrább a’ hajdúknál.

Fegyverekről lévén szó, lőporral ’s ónnal ugyan ellát
tuk magunkat, de hol a’ puska? Ideiglen kaszákkal láttuk el 
magunkat lengyel módra. Egyébiránt kiknek lőfegyverük van, 
azok a’ leggyakorlottabb vadászok, és százon fölül vannak. 
A’ nemzetőrök száma ezret megfog haladni.

Önkénteseink folyó hó l8kán indulnak el Nagykal
lóból Debreczenbe, lOOOren fölül vannak. —  Nyíregyhá
za valami lOOat állított ki maga k ö l t s é g é n ,  —  tar
totta is maga költségén, lett volna több is,de ki tehet róla, ha 
a’ legizmosabbakat viszszaküldötték, mert a’ mértéket meg 
nem ütötték. Nem lehet minden ember hat lábnyi magas fel
földi tói. B— r. M.

S z a t m á r m e g y e i  k ö v e t v á l a s z t á s o k :  Krassó 
válaszlóhelyén Szatmármegyének nemcsak súrlódás de olly 
mérges öszszeütközéstámadt a’ nemesek és parasztok,oláhok 
és svábok (Ujfalusy és Kricsfalusy emberei) közt, hogy hét 
embert el is fogtak,kiket a’ bizotlvány eleinte rögtönitélő 
bíróság ebbe akart állíttatni, később azonban rendes törvény 
utján vélte tettöket elítélendőnek,’s igy jun. 1 dkén Krassó ke
rület választása nem történhetvén meg jun. 26kára halasz- 
tatott; a’ többi kerületbeli követek ezekmagykárolyi kerületé: 
R i s k ó  I g n á c z ;  fejérgyarmatié: Bo t k a  I mr e ;  aranyos- 
medgyesié: T e r n y e y  J á n o s ,  csengerié: N a g y  I g n á c z  
nagybányaié : K o v á c s  La j o s ,  málészálkaié: ü j f a 1 u s y 
L a j o s .  Szatmár város hihetőleg P a p  E n d r é t  válasz- 
tandjameg a’mutatkozó kilátások szerint.

Kecskemét jun. 18. Tisztujitásunk Fejes János helybe
li ügyvéd polgártársunk erélyes ’s ritka tapinlatu ügyes el
nöklete alatt f.hónap 8 — 14. napjain példás renddel és szép-

miveltséget tanúsító eljárással foganatosíttatott.
Eredvénye következő: főbíró Csányi János, polgármes

ter .-Hajagos Illés, kapitány: SzokolaiSándor, tanácsnokok: 
Decsi János, Keresztes János, Gassics János, Vékony Károly, . 
Kovács József, Szappanos István, Tóth János, Nagy László, 
Dömötör Károly, Rhúz Pál, Bódogh Antal,és Tóhi János, fő
jegyzők : Hornyik János, Búza Kiss Mihály, aljegyzők: Sárkö
zi Lajos es Pacsu Leonidás, levéltárnok : Kalmár János, tiszti 
főügyész: Bagi László, tisztialügyész: Gyenes Ferencz, szám
vevő : Bene Sándor, orvos : Kocsis József, sebész: Bábiczki 
Imre, mérnök : Horváth György. A’ pártok ez ünnepélyes al
kalommal nálunk nem hiányzottak, dicséretükre legyen azon
ban elismérve, hogy főczélja mindkettőnek a’ közjóra volt 
irányozva, csupán egy pár egyed alkalmazásánál mutatkozik 
tévedés, de ezeknél is megvan a’ jó szándék becsületessége, 
hanem a’ képesség nem nagy reménnyel biztat.

Megemlítendő még: hogy a’ volt tisztviselők közül há
rom végkép lemondott: bárom egészen mellőztelelt, négy ki
hagyatott. Az öszszes polgárság részéről megrovást érde
mel azon hidegség, mellyet a’ választói képességre jelentke
zésben kitüntetett: midőn ugyanis legalább három ezer szá
míttathatott volna ’s csak ezerölvennégyen voltak.

A’ kövelválasztás mindkét kerületben ma reggel hét 
órakor ment végbe: az első kerület Kossuth Lajos pénzügy- 
miniszt, második Simonyi János volt tanácsnokot szavazás 
nélkül, felkiáltással választotta meg. Első követünk politikai 
hitvallását ismérjük, roppant-tehetségét egész Európa tudja; 
Simonyi János ki 35. évi hivatalos pályájáról minden jobb 
polgár sajnálatára önként mondott le, kissé cynicus külseje 
mellett tudományos készületű, mély értelmiséggel párosult 
alapos itéletü férfiú ’s 60. éves korában is azok egyike, kik 
a’jelen átalakulás szellemét felkarolva,az időt fejükre nőni 
nem engedték. —

B a j  án. A’jun. 8án’s utána következett napon válasz
tott városi tisztviselői kar névsora: bíró : Pilaszanovics Jó
zsef; kapitány: Imrédy József; tanácsosok: Grünvald Fer
dinand, Joannovics Ignácz, Gyurinovics Mátyás, Simics Pál, 
Harlikovics Benjamin, Pelrovics István, Jilk Sándor, Vojnics 
Imre, VolarilsAntal, ’s Petrovácz István; főjegyző : Gergics 
Imre ; aljegyző : Mikossevics Alajos; levéltárnok : Balázs Jó
zsef; szószóló felkiáltással: Sámuel István. Harmad napon a’ 
88 képviselő választatott. Baja város közönsége egy szív
vel lélekkel MészárosLázár hadügyminisztert mint honfiát vá- 
lasztandja első követéül, hogy benne szülőföldje dicsőittessék. 
A’ bácsmegyei követségekre semmi versenyzés. Latinovics 
Károly, Piukovics Ágoston, Zákó István, Latinovics Móricz, 
Latinovics Vincze, Latinovics György,Czinlula János,Sebok 
József, Győry János, Dévay Imre, Grosschmidt Gábor, Mar- 
toniy Károly emlegettelnek. A’ nép között azonban olly ne
vek is keringnek, mellyekhez a’ képesség távolról sem ra
gasztható. r. 1.

P e s t  június 20kán. Peslvárostisztujitása befejeztetett; 
f ő p o l g á r m e s t e r :  Rottenbiller Lipót; főbíró : S z á s z  
Mátyás, k a p i t á n y :  L a n g ;  alpolgármester; t a n á 
csosok : Kacskovics Lajos, Koller Ferencz, Madedl János, 
Feszi Ágoston, Terczi Szilárd, Aigner Miklós, Kánicser Já
nos, Schiefner Gyula, Lombay Imre, Kasselik János, Polgár 
Károly, Thaisz Sándor. T a n á c s i f ő j e g y z ő :  Horváth Ká
roly, t ö r v é n y s z é k i  f ő j e g y z ő :  Kerékjártó Alajos; t a 
n á c s i  a l j e g y z ő k :  Mónaszterli Sándor, TöLtösi Lajos, 
Hamza Máté, Valter Béla; t ö r v é n y s z é k  i a l  j e g y z ő k  : 
Tölgyessy Károly,Bellaagh József, Békefi Miklós, Forstinger 
János, főügyész: Hochekker József; alügyészek : Gráczer 
Antal, ozelke József, Valter Gyula, Paksi Lajos. stb.

Holovlcs Boldizsár kimaradt a’ kijelöltek közül, ’s ezért 
a’therézvárosiakkal panaszlófélképen jelent meg a’ minisz
tériumnál, de természetesen semmit se nyert. Egyébiránt a’ 
választás főbb eredvénye igen németes.

Thuróez megyében következő követjelöltek léptek fel, 
kik közt a’ választók bizalma oscillálni fog :

Iször L e h o c z k y  Pá l,  jó magyar, birtokos, valamint 
személyére, ’s szóejtésére, úgy tudományára, igaz hazafisá- 
gára, ’s szabad-elvüségre nézve jelen idő kivánatai szerint 
legalkalmasb követ, h i t v a l l á s á r a  n é z v e  á g o s t a i .

2dik S z m r  e c s á n y  Gá bo  r birtokos, előbbenihez 
mindenben hasonló, e’ felől azonban az áll, minthogy J u s t h  
József barsi főispán Turóczmegyéntfben 2dik alispánságáról 
ekkoráig le nem mondhatott, és ezen esetre Szmrecsányi G. 
valószínűleg fog helyettesittetni, ennek erélyes jellemű sze
mélye megyénkben olly szükséges, mint az országgyűlésnél 
hasznos; h i t v a l l á s a  r ó m a i  k a t h o l .

3dik B e n i c z k y A l b e r t  birtokos, jelenleg házi pénz
tárnok, gyenge testi alkotására nézve, ámbár tudománya, 
hazaüui szelleme, ’s szeretete ajánlják, országgyűlési küz
delmekre talán szinte gyenge, hi t va l l  ás a á g o s t a i .

4dik S á n d o r  K á r o l y  főjegyzőnk, birtokos, fárad-

hatlan, ’s buzgó tiszti egyed, minden jelen országgyűléshez 
kivántató minőségekkel fölruházott, hanem kiéjlése, minthogy 
kisded korában valami baja történt,’s e’ miatt most középen 
lehanyatlott orrú,kiejtésében nem igen érthető, ámbár nagy 
lelkesedéssel s zónokol , hi t va l l ása  á g o s t a i .

ödik J u s t h  Gy ö r g y ,  jelenleg főszolgabíró jó bir
tokos, s e p t e m v i r n e k  f i ja ,  tudományára, szellemére, *s 
hazafi szeleteiére nézve jellemes, magaviseleté tőle minden 
jót várhatni jogosít, h i t v a l l á s a  r om.  ka t ho l .

6dik Új he l y i  G á b o r  b i r t o k o s  kőiül belül 30 
éves táblabiró,meleg hazafi, nyomatékos bátor,és jó szónok, 
szilárd jellemű, mai hivatásnak tökéletesen megfelelhető kö
vet. Á g o s t a i  h i t v a l l á s ú .

7. Éppen most hallom, hogy b á r ó  P r ó n a y, ki Pest- 
megyében birtokos, oltani lakos, de Turóczban is szép bir
toka vagyon,szinte követé választatását bajnokolja, á g o s t a i  
h i t v a l l á s ú .

Tótságunknak, melly S t  ú r  lapja által nem legjobb 
szellembe varázsoltatott, a’ szucsányi ágostai lelkész Hód zsa 
ugyan annak testvére, ki Liptó megyét tótságra csábítani min
den erejéből iparkodik, hatalmas pártfogója keletkezett, a’ 
fölszabadított tótnépünk ezen egyedet aligha nem válasz- 
tandja meg követnek, ha csak május 8lól vele jól nem lakott, 
minthogy azon tanácskozási gyűlésen többször merészelt 
tótul fölszólalni, sőt a’ tanácskozási magyar nyelvet, tót nép 
kedvére m e g e r ő l l e n i t e n i  magyar nyelven kívánta, 
de annyiszor lső 6dik, és többek által e r é l y e s e n  le- 
huroltalván annyira, hogy a’ 6dik által a’ főügyész tiszte 
teljesítésére komolyan fölszóliltaték sikeretlenül.

Vannak még többen is, kik kívánnak követeknek meg
választani,—  de elősoroltakhoz nem hasonlók , a’ nép ke- 
gyenczei.

Ezek tehát azon notabilitások megyénkben, kik köve
tek óhajtanak l enni —  megyénk, kerületre osztatott; folyó 
hó 23kán mind a’ két kerületben egyszerre fogjuk tartania* 
követválasztást.

Épen midőn pecsételni akarám ezen levelemet, azon 
hirt kaptam, hogy J u sth József ismét akar lenni Turóczme- 
gye országgyűlési követe b. Prónayval.

C s o n g r á dm e g y e ) f. é. május 2 dikán rögtön
zött tisztujjitásának körülményei, K á r á s z  főispánnak tör
vényszegése s pártoskodása tudatva van már a’ hírlapok kö
zelebbi számaiban az olvasó közönséggel, —  de felpanaszol
va is van orvoslás végett a’ telelős minisztériumnál.—

A tények tehát tudva vannak. Tudva vannak a’ törvé
nyek is. A’ tényeknek a’ törvényekkeli egybevetésükből 
könnyen ítél az eltogulatlan,bátran az önállásu független.—  
ítél is az olvasó közönség,—  kimondák megrovó nézeteiket 
a’ közvélemény orgánumai— a’ hi r lap  ok . —  H áta’ m i
n i s z t é r i u m  ? Ez is föltalálá négyszem közt a’ törvénysér
tést , és az orvoslás szükségét, —  de azonban ime ! három 
hoszszas hét után is Ítéletét nem nyilvánítja. —  Már pedig al- 
kotványos országban élünk.—  Az alkotvány eszméjével ve
le születik azon alapigazság : hogy a’ törvény az uralkodó. 
A törvénynekmint uralkodónak a’ miniszterek v é g r  e h a j 
t ó s z o l g á i .  Ezekből az következik: a) Hogy a’ törvény mint 
uralkodó szent és sérthetetlen.—  b) Hogy a’ miniszterek a’ 
törvény sérthellensége iránt felelősek,és számadással tartoz
nak.—

Nézzük tehát alkolványos polgártársak!— milly helyen 
találjuk a’ csongrádi tisztujitás körüli eljárásban a’ törvényt, 
azt az alkolványszerü szent, és sérthellen uralkodót ? —  ott 
áll e’ az illető trónján? —  N em !— hanem onnan vak, me
rően lérántatott, hever a’ főispáni önkény és pártos erőszak 
lábai alatt, —  elégtételért kiállva azokhoz, kiket a’ nemzet 
bizodalma a’ törvény sérthetlenségeért ’s betöltéséért fele
lősekké tőn. —

És nézzük tovább! —  milly készséggel, milly erélyes— 
séggellép ki a’felelős kormány a’ megsértett törvény oltal
mára? Bizony 3 hoszszu hét leforgása után ’s a’ 4diknek 
is immár folyama alatt úgy közállományi, mint magánjogi 
sérelem tekintetéből kifejtve fölterjesztelt panaszunkra nem 
hogy kellő elégtételt, de határozatot sem nyerhetve, máig sem 
mondhatunk egyebet, mint Cicero szerint azt: hogy minisz
térium haec intelligit, S z e m e r e videt, K á r á s z  tarnen vi- 
vil! vivit? imo etiain comilatum tenet. De hiszen nincs itt jobb 
kibuvási mód, mint a’ halogatás,— az országgyűlés két 
hét mulvaöszszeül — ’s akkor ezen egész ügy úgy is elidő— 
sül ; —  ügyé szép prokálori fogás volna.

Egyébiránt bármi l e s z  a’ p a n a s z  eredvénye 
borzadjon a’ törvényszegő főispán a’ nagy W e s s e I é ny i- 
n ek főispáni székébe ültékor kimondott kárhoztató Ítéletétől; 
melly a’ pesti hírlap f. e. máj. I8diki 68ik számában e’ eké-

*) Mi ugyan szívesebben üdjvözöljük a’megyei administra
t e  élére állitutt mostani tisztikart, mint azi.meliy onnét leszoritta- 
totl; mivel azonban e’ leszorítást eljárás a’ törvény egyenes mel
lőzése,’s igy sértésével történt; az ellene tett felszólalóktól a’tért 
meg nem tagadhatjuk. Szerk.
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pen dörög‘.„Hogyha —  úgymond az erős lelkű W e s s e 
l é n y i __részrehajlás vagy szenvedély fészkelné be magát
velünk a’ főispáni székbe,úgy roskadjon az öszsze alattunk, 
mint minden kormány sőt uralkodószék is méltán roskadt’s 
roskadandis, hogyha veszti a’ czélt, mellyért létezik. Ila 
pedig valaha önkény ’s erőszak eszközlőjévé fajulnánk, ha a’ 
nemzet szabadsága sértésére segédkezeket nyújtanánk, ha 
szinte felsőbb bármi parancs következtében i s ; akkor a 
szék alattunk tüzessé ’s izzóvá hevüljön s annak forróvá válta 
az abban ülőt v a g y  kiugrassa belőle, vagy ha benne marad
ni elég makacsul rósz tudna lenni ; mocskos harouva emész- 
sze, __ijjesztő példájául ’s tanúságául annak :hogy a’ tör
vények ’s szabadság ellenségének, — habár azt hatalom is- 
tápolja is,enyésznie, vesznie kell.“

K Ü L F Ö L D .
AUSZTRIA. A’ junius l3kai prágai események leírásá

nak kiegészítéséhez pótlólag még a’ következőket tartók 
szükségesnek elsorolni: A’ Carolinum, melly mindjárt kez
detben erősen eltorlaszoztatott, bevétetett, ’s bevételénél 
mintegy 500 tanuló tétetett fogollyá, kik a’ nevezett épület
ben őriztetének. Minthogy azonban a’ katonaság az épület
nek csak ki- ’s bejáró részét tarthatta őrség alatt, ez által a’ 
beszorítottak időt nyertének a’ szomszéd házzal közös falat 
átlyukasztani, ’s ez utón a’ szabadra menekülni, a’ termek
ben nagymennyiségű golyók öntetének, sőt a’ laboratórium
ban a’ kéznél levő némelly járulékokból lőpor is készíttetett. 
A’ leginkább elsánczolt,’s eltorlaszozolt helyek közé tartoznak 
a’ politechnicum körüli térek , ’s a’ jeznita ulsza; mellyek 
mind megannyi várakként lévén öszszeállilva ’s védve, be
vételük tetemes áldozatokba került, az oszszeköttelés az úgy
nevezett Kleinseite-val tehát ez utczán nem történhetett, ha
nem a’ lánczhid felé. Az óvárosi őrház a’ nép által annyira 
leromboltatolt, hogy csak a’ sima helyet láthatni, mellyen 
állott; a’ körötte diszlő szép gesztenyefák mind levágatlak, ’s 
barricádokká használtaidnak; a’ népmelly az i s m e r e t e s 
F r a n t i s e k b ó l  a’ kecsketér és lélekutczán át hullám
zott befelé, kihúzván az ottani templomokból a’ vas rácso
kat, rudakat, mellyekkel aztán magát fölfegyverzé. A’ tüzőr- 
ség számára kirendelt házban mindenlszét rombolt, mi csak 
mozdítható volt. Kiváltkép pedig a’ csatázok erős segély tá
maszt kaptak Pocskalból, Prága egyik külvárosából, hol a’ 
napszámosok legnyersebb osztálya tanyázik._______________

Az utasoktól, kik Prágát szerdán estve hagyák el,hall- 
hatni, hogy estvefelé fegyverszünet állott bé. A katonaság
bevette a’ Hradschint, Wisegrádot, és a’ Ziskahegyet; tábort 
ütött a’ Józseftéren, Grabenen, a’ gyümölcs- ló, és rnarha- 
vásártéreken. A’ Hradschintól egész a’ hidtoronyig a’ kato
nai öszszeköttetés nem volt megszakadva, de innét kezdve 
az egész kőhíd el volt torlaszozva, úgy az egész jezsuita ut- 
cza, a’ Clementinum , ’s az öszműtani intézet. Sok család a’ 
vész kiütésekor kiszaladt a’ városból; mert egy részről a’ 
mindig fenyegetőbbé vált nép csoportulásoktól téltenek, más
részről pedig a’ katonaság dühétől, melly a’ főbb pontokon 
berontott a’ magánházak, és boltokba , és rabolt. Ugyanezen 
utazók megczáfolják ama korábbi állítást, mintha a’ németek 
a’ katonasághoz csatlakoztak volna, sőt inkább szorosan e- 
gyesültek a’ csehekkel, ’s közös erővel vívnak a’ reactió által 
előidézett,’s könnyen veszélyessé lehető katonai hatalom el
len. A’ közel helységekből a’ főváros felégyiilöng a’ fölizga- 
totl földnép, a’ cséphadaruk, ’s kaszákkal fegyverzetien.

Bécsbe érkezett prágai tudósítások szerint l4kén a’ 
tüzelés félbeszakasztatott, de másnap a’bombázás ismét meg
kezdetett; a’ katonaság széthányván a’ torlaszokat, a’ város
ból kivonult,’s azt bekerítette; a’ föld népe folyvást érkezik 
sűrű tömegekben a’ megszorult fővárosiak segítségére. A’ 
nemesség nagyobb része Bécsbe menekült.

A’ bécsi belügyi minisztérium 16ánreggeli 10 órakor 
következő lelagraphi tudósítást vett Prágából: Windischgräcz 
hg. el van határozva ibparancsokihivataláról lelépni, mellyet 
ideiglenesen Mennsdorf veend át. Ugyan az nap esti 9 órakor 
következő jelentés tétetett: minthogy a’ város polgársága,’s 
tanuló közönsége a’ csendet helyreállitni, ennélfogva a’ p rá -  
gár mester a’ bécsi kormányt kéri: hogy a’ katonaságot, a’ 
g r á n á t o s o k  k i z á r á s á v a l  -  vezesse a’ városba, de 
az állal semmi házmotoztalás, vagy elfogatások ne történje
nek mind addig, mig a’ csehek küldöttsége ő felségénél, ’s 
a’ mi ni szárúimnál a’ petitiójával meg nem fordult. A’ küldött
ség ma indul el. Prága fenyegő állásban van, a’ kérvény fő 
tekintetet érdemel. Ugyan e’ napon Bécsbe hírűi hozatott az 
is, hogy Trieszt város ostroma feloldatott,’s az olaszseregek, 
’s az osztrákok közt Veronában fegyverszünet köttetett; miu
tán Viczenza és Treviso osztrák kézre jutott. —  Morichini 
Károly Albert megbízottja szinte Innsbruckba ért ,  ő felsé
gével a’ béke fölött értekezendő.

A’bécsi újság szerintő felsége hirtelen egészségi gyen

gülésbe esvén, az osztrák parlament megnyitására szemé
lyesen nem jelenhetik m eg, hanem Ferencz Károly korona 
bg által fog helyettesittetni.

B e r 1 i n,jun. íoén Azon mozgalmak, mellyeket a’ 
nemzetgyűlés tegnapi határozata előidézett, mind eddig ko
molyabb következés nélkül maradtak. Arago franczia követ 
éjizenével tiszteltett. Szállása előtt,,a marseille“ szövege osz- 
togaltaték.Arago kilépvén a’ház előtti lépcsőzetre, ez buzdit- 
tá a népet tranczia nyelven. „A’dynastiák politikája megszűnt, 
kezdődik a népeké. Czivilisált népek közt a’ háború ezentúl 
lehetetlen lesz,ők nem gyűlölendik egymást,Francz és Német- 
hon egymást soha sem gyűlölték csak n’fejedelem volt a’fran— 
cziáknak ellensége.“ Ekkor a ’körülállóknak kezeit megfogván 
mondá: Franchon nevében szorítja testvér kezét a’ német 
népnek: „Vive Allemagne. Vive la fraternité pour tout le 
monde.“  A’ körülálló tömeg felelé„Vive la r e p u b l i c  fran- 
caise“ és azután Jocobi, Jung, ’s Berendt követe r szállásaik
hoz ment, ’s őket hatalmassan megéljenzé. — A’ népclub
ban indítvány tétetett; hogy az adó megtagadtassék mind 
addig, mig a’nemzet gyűlés ’s a’király a’ forradalmat einem 
ismeri. —

B e r l i n ,  jun. 12én. Pár nap óta azon hir terjed, hogy 
egy republikánus összeesküvésnek nyomára jöttek,hol iratok, 
lobogók és egyéb elvétetett,további nyomozással felhagyván, 
nehogy a’ franczia kormány compromittáltassék. Frankfurt
ból írják, hogy a’német nemzetgyűlés Vrangel tábornokot az 
öszszes német seregek fővezérévé akarja kinevezni.

B e r  1 in, 13. jun. Az alkotványozó nemzetgyűlés sza
bad tanácskozása védelméül, egy osztály polgárőrsereggel 
vetetik körül, ezen kívül 2000  főből álló rendőrsereg álittatik 
fel a’ városi csend biztosításául. Láncsák, szuronyok,veres 
zászlók titkon elkészítve lenni mondatnak, egy közelgő repub- 
likánusi föllépésnél igénybe veendők. Keletről jött hírek tu- 
dositnak egy messze elterjedt öszszeekesküvés felül, melly 
5 személybúi álló középponti valasztvány által vezéreltetvén 
czeljául tüze egyesült köztársaságokat alakitni. —

Bé r i  in,  jun. 14ón. Mig a’ nemzetgyűlés az egész na
pon át azon tanácskozik, vájjon magát sérthetetlennek nyil
vánítsa é, a’ nép kél órai ostrom után a’ fegyvertárt bevevé, 
a’ fegyvereket széthordá, és az éjjel ütközetre elkészült.

Be r n ,  jun. 7én. Tizenöt sveiezi katona, kik Nápolyból 
Livornoba jöttek, alig menekülhettek meg,hogy a’ felbőszült 
néptől föl nem konczoltattak.

73ik szám.
Hirdetvén}’.

A’ pénzügyi minisztérium részéröl közhírré 
tétetik: hogy folyó 184S. évi julius 3án (harma- 
dikán) és következő napokon sz. kir. Soprony 
város mellett fekvő Rákos mezővárosban a’ 
püspöki lakban reggeli 9 órakor néhai Sztanko- 
vics János győri püspök tömegéhez tartozó, 
mintegy ezer akóra menő 1815, 1822, 1834,

é r t e s í t ő .
1839,1842 és 1846. évi iákosi, ruszti és más 
asztali, ugyszinte kü'önféle finomabb borok üve
gekbe levonva, úgymint neszmélyi, bársonyosi, 
malaga', bordeauxi, chateau—lafitte ’s egyéb 
franczia pezsgő, azután egy jelest) zongora és 
képek nyilványos árverés utján azonnali kész- 
pénzfizetés mellett el fognak adatni.

1— 3

Á r v e r é s i  h i r d e t v é n } ’.
A’ bácsi álladalmi javak igazgatósága ré

széről a’ bácsi kerületi kir. kincstári uradalmak
nak következő kir. haszonvételei és egyéb ha
szonbér tárgyai i848. évi november ltől kezd
ve, számítandó, egy vagy több évre nyilványos 
árverés utján, haszonbérbe aditni fognak.

A’ bérleni szándékozók a" nyilványos árve
résre, melly ezek i ánt az alább megjegyzett he
lyeken és napokon tartatni fog, a’ bérbe adandó 
tárgyhoz arányzott száztól tíz pftnyi bánatpénz
zel felkészülve megjelenni ezennel hivatalosak.

Az 18t8ik évi junius hó 26án (huszonha- 
todikán) reggeli9 órakor kezdve Zomborban a’ 
ki ályi kincstári igazgatósági épületben tartandó 
árverésnek kilétetni fognak.

I . I ta l  mérési j o g .  
a j patánkul uradalomban:

ó, uj, ’s német Palánkén, Paragán, és Plavnán ; 
bJ kulai uradalomban :

Kulin;
e j  sztapári uradalomban:

Kernyaján és p.kulai csárdában,kis sztapári csa
tornái állomáson pedig az italmérési és húsvá
g ó i  jo g ;

d j  apatini uradalomban: 
kutskai csárdában, Bogojeván, Monostorban, *s 
monostori Profuntana csárdában;

é) szántóval uradalomban:
Dentován. —

II. I l i i s v á g ú s i  j o g .  
a j  palánkat uradalomban :

Bukinban ’s Plavnán;
b j kulai uradalomban:

Hegyesen, Kereszturon ’s Torzsán;
e j  sztapári uradalomban: 

ó ’s uj Sziváczon;
d j  apatini uradalomban:

Apatinban, Monostoron, Szontán;
e j  szánlovai uradalomban: 

Baracskán, Gsatalian, Dantován, Szántován.

Hl. Halászati jog.
a j  palánkai uradalomban : 

a’ dunai ’s mocsári bálázás Plavnán, mocsári 
halászat Bukinban;

b j szánlovai uradalomban : 
Szántován.—

IV Vásári jövedelem . 
a j  kulai uradalomban: 

kulai heti vásárnak jövedelme;
b j apa/ini uradalomban: 

bezdáni hetivásárnak jövedékim.
V. M észégetési jog. 

a j  apadni uradalomban : 
Apaiinban. —

VI. Hidvám s dimarévi jövedelem.
a j  apadni uradalomban:

Pályán. —
VII. NadályFogási jog.

b j palánkat uradalom kerületében :
B) 1848. évi junius hó 2»kán reggeli 9 órakor 
kezdve palánkén a’ tisztái tói irodában.

1. Vadászati jog.
Metkovicsi és kerekityi pusztákon, Parabutvon , 
Szilbáson, Bulkeszenés Gajdobrán.

II. Uradalmi földek.
19F-/4 hold szántóföld ó-Paláokán,

9 ' „ „
132/4 „ „ német’’

az uj palánkai ré^i plébánia telek,
8 hold szántóföld Bukinban,
4 » y)
Obrováczon két szabad telek,
2‘/ 2 hold szürüs föld Obrováczon ,
8 „ szántólöld Hódságon
49 „ „ Barahutyon.

111. Erdei földek.
332/g hold csehi határerdőben

„ bogyani erdőben Franyesovácz 
39 „ tovarisovai erdőben Csulkovácz

„ „ volarzki bunár
C) 1848. évi junius hó 27én reggeli 9 órakor 
: tisztartósáiú irodában.kulai

1. Vadászati jog.
Kólán, Kuczorán, ó és kis-Kéren, d. szt. Ivánon. 

II. Uradalmi földek.
82*1 ir.hold szántóföld Kubán 

l 5li6 „ „ uj Verbászon
270^8 „ „ Pivniczán
9 - 7,lnoo„ „
barom szabadtelek Sovén.

Hl. Pusztai földek
69(i5ls hold szántóföldPetlau pusztán «betű alatt 
TOS»ts „ „ „ h) „

n ■ „ „ <0 »
2934l8 „ kaszálóföld d) „
8250,lj ioo„ rét „
260r’l8 „ kaszálóföld belai pusztán.

D ) 1848. évi junius hó 30án reggeli 9 óra
kor kezdve S;tápáron a’ tisztartósági irodában.

1 Uradalmi földek.
Szalisityi csárdohely,
244Is hold szántóföld Csonoplán.

E) 1843. évi julius hó 3án reggeii9 óra
kor apatini tisztartósági irodában.

I. Vadászati jog. 
Karavukován, Kupuszinán.

II. Uradalmi földek.
3ls hold szántóföld Apaiinban 

84ls „ szilváskert Bogojeván 
70 „ szántóföld Kupuszinán.

111. S ás- és kákavágás. 
Bezdánban, Profuntana szigetében pr szí 
ban és Rácz-Milisitsen.

IV. Erdei földek.
165409J, ioo hold szántólöld Poroszlón,
184 „ „ Karavukován
62 „ „ Monostorba és Bez

dánban,

Iván-

1848.
7 ,, „ pr. szt. Ivánban

a’szontai erdei fö d KruskováczonésBerdá itson.
F )  1349. évi julius hó 5én reggeli 9 órakor 

Barackén a’ lisztartói irodában.
I Vadászati jog.

Gsatalián, Szántován, Kolluthon, Krnsevlyán.
11. Uradalmi földek.

57 hold szántóföld Bereghen 
6 „ szilváskert Csatalián
9 „ ,. G a kován.

A’ haszonbérlet föltételei az árv> rés előtt 
különösen fognak fölolvastatni, megtud Hatni a- 
zok )t mindazonáltal el *bb is, mind zombori 
királyi kincstári igazgatóságnál, mind pedig az 
illető tisztartóságnál.

A’ nyilványos árverés bevégezte után újabb 
ajánlatok el nem fogadtatnak ugyan, mindazon
által a’ kincstári uradalom azon esetre, hogy 
ha az árverésnek sikere bármidy oknál lógva el
fogadható nem volna,magának a’jogot T ki ér
tendő tárgyról tetszése szerint, rendelkezni fen- 
tartja. —

Azon bériem szándékozok, kik imitt isme
retlenek, és a’ kincstári uradalmakon kívül lak
nak, tartoznak adósságtól ment vagyonaik álla
potát az illető helybeli előljárósági bizonyítvá
nyok által kimutatni és elégséges biztosságot 
szolgáló á’ bácsi kir. kincstári uradalmakban 
megtelepedett kezeseket állítani.

írásbeli ajánlatok azon föltétel alatt szintén 
elfogat Útnak, hogyha ezek az árverési napot 
megelőző estvéig benyujtatnak , e’ felől pedig 
lepecsételve elégséges bánatpénzzel vagy ennek 
biztosításával ’s azon nyilatkozattal ellátattnak, 
hogy az ajánlkozó a’baszonbéri föltételeknek ma
gát egészen aláveti. 3—3

a re-
A r v e r é s i  h i r d e t v é n } ’.

A’ bácsi álladalmi javak igazgatóság, 
szérőla’ tulajdonához tartozó mintegy 120 hold 
majorsági földekből, 4 hold szellőből, fél száraz 
ma ómból, magányos uradalmi bormérési jog
ból és uradalmi épületekből álló pacséri elébb 
Szalayféle részbirtok a’ curia!is lakházzal együtt 
1848,k évi november ltől kezdve számítandó 
három egymásután következő évekre folyó év 
junius hó 27én (huszonlietedikén) Zomborban 
a k. k. igazgatósági épületben reggeli 9 órakor 
tartandó nyilványos árverés utján,mellynél azon
ban írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, haszon
bérbe fog adatni.

A’ bérleni szándékozók a’ nyi ványos árve-
A’ kiadótulajd, april l8kai belegeskedése óta szerkeszti Ki r á l y i  Pál.  —  Nyomat* Tr a t t n  e r -  K á r o l y  illetőivel

résre a’fölül megjegyzett helyen és napon, a ’ 
bérbeadandó tárgyhoz arányzott száztól tiz fo
rintnyi bánatpénzzel ellátva megjelenni ezennel 
meghivattainak. A’ haszonbérlet föltételei az ár
verés előtt különösen lel fognak olvastatni, meg
tudhatni azokat mindazonáltal a’ k. k. igazgató
ságnál is. A’nyilványos árverés bevégezte után 
ajánlatok el nem fogadhatók. Kik imitt. ismeret
lenek, és a’ kincstári uradalmakon kívül óknak, 
tartoznak képességüket és adósságtól ment va
gyonaik állapotát az ille ő helybeli előljárósági 
bizonyítványok állal kimutatni, ’s minden esetre 
elégséges biztosságot szolgáló a’ bácsi k. k ura
dalmakban lakozó, még pedig elfogadható ke
zeseket állítani. 2—3

uri-utcza, 453. .szám.
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Megjelenik minden 
Keszló ’s kiadó tulajdonosnál úri u tm  453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba L-nrn- .

tató példányok iránt csupán a becsi cs. fopostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenféle liirdetvénv fölvétetik \  a. ,̂ . .^ fp m á n y o k ta  kiváxi-
^yogy ivén. Előfizethetni helyben 

, lalomba vagy külföldi tartón 
eny fölvétetik s pontosan és jutányosán közöltetik.

FOGLALAT. M agyar o . ' r s  z á g  (Bizalom a’ kormány iránt! Mi
niszteri rendeletek, és kinevezések ; az önkénytesek kiindulása Vi déki -  
m o z g a l m a k .  Követválasztások, ’s egyéb intézkedések Zala, Somogy, 
Bars, Borsod, Tolna, Baranya megyékben.)

Kül f ö l d .  (Ausztria, Francziaország.)
Kr t es i t d.

M A G Y A R O R S Z Á G .
P e s t ,  június 22kén.

Hazánk sorsa folyvástaggasztóbbá válik. Lelkünk leg- 
vérmesb reményei sem képesek bennünket megszabadítani az 
aggodalmaktóbegy rémleles kép üldözi ’s lépte szét legbáj- 
lóbb kilátásainkat, mellyek a’ szabadság első pillanatában ha
zánknak Ígérkezni l á t s z á n a k ,  —  lelkünk előtt.

Mi ugyan akkor sem ringatok azon álomban magunkat, 
mintha a1 testvériség kimondásával a’ béke galambja fogna 
örömet hirdetni hazánk területén. Ismerők az ősi rémet, a’faj- 
gyülölséget,’s nem hívők, hogy százados irigyeink egyszer
re barátainkká váljanak, nem azt, hogy az ördögi ellenség 
megjuhászodolt légyen hatalma leütésekor.

Mindezt nem hittük. Legalább e’ sorok írója, nem ’s már 
akkor kimondók,hogy hazudnak és ámítanak,kik a’teslvérisé- 
get árulják, midőn csak egyperczczel is remegett kezük a’ 
vágytól, gyilkot döfhetni belénk. Undorral nézőka’ judási 
csókolódzást, elvakultaknak tartók azokat, kik néhány szép 
szótól a’ legjobbat várták.

És akkor nekünk nem hittek! bármi se hittünk volna 
semmit, legalább nem kellenemost keserűn még azt is érez- 
niink, hogy irtózatosan csalódánk.

Mit hittünk?
Hittük, hogy a’ legiinnepeltebbeinkből szerkezeti uj 

kormány a’ kígyónak nyakára hágand, mielőtt fullánkja mér
gét kiömlesztlietnó reánk; hittük, hogy a’ nemzet erejére tá
maszkodva, semmi egyébb tekintetre nem fígyelend a’ köz
haza javánál, mert ez forradalmi állapotba szokás, mint tevé
nek a’ történet tanúsága szerint mindazon országok férfiai. 
kiknehéz időkben a’ kormány rudjáhozhivattanak.

Ezeket hittük, és hitünkért meglakolánk csalódással, 
mil most tudnunk fáj.

Mert erre hová jutottunk ? A’ legirtózatosb állapotba, 
a’ b i z o n y l a t a  n s á g b a  jövőnk és létünk felől. És az illy 
állapot rosszabb a’halálnál, mert mig ez csak pillanatnyi fáj
dalmat okoz, amaz Prometheus kányájaként rág a’ nemzet 
é l e t é n .

Kormányunk fabiusi halogatása és boszantó hallgatása 
miatt örvény szélére sodraivá, nem tudhatjuk, mihez kelljen 
fognunk.

És mégis tántorithatlan bizodalommal viseltessünk illy 
kormány iránt ?

Kormányunk a’ sajtó nógatásaira, kétségbeesetten ki
állá szerte az országban hogy„v e s z é l y  ben  van a’ h a -  
z a.“  És a’nemzet fölriadva »’vészharang zúgásától sietett a’ 
hon oltárára vinni áldozatát, legbátrabb üait vetélkedő buz
galommal vivé a’ bárom szinü zászló alá, hogyannak becsü
lete, dicsősége hová hamarabb méltólag megvédessék.

És a’ kormány? úgy látszik megerőtetó magát a’ vész 
kiáltásban, e’ hanggal kimerültén megint szunyátás tevé- 
kenytelenségébe sülyedt.

A’ legszükségesbek beszerzésével amúgy táblabiróías 
tempóval addig nyavalygott, mig az ellenség szépen öszsze- 
szerzé erejét, ’s most daczosan néz szemközt velünk,kit aze
lőtt egyetlen hatalmas lépés levert volna.

Nemzetőrségünk máig sem juthatott fegyverhez, mert 
a’ kormány n e m  s z e r e z h e t e t t !

Halljátok csak! Az egész világon minden más nép tu
dott szerezni fegyvert,csak a’ magyar nem!— Kormányunk
nak orra előtt dunai gőzhajók szálliták a’ fegyvereket elle
neink kezeibe. —

A’ kormány hivatalos orgánumában valóságos gúnyul 
birdeté egy bécsi fegyvergyáros, hogy akármennyi megren
delésnek a’ legröv debb idő alatt elegei teend. A’ gümöri 
vashámorok két hét alatt tízezer puska—kiállításra ajánlkoz
tak, midőn a’ megyei bizoltvány e’ végett náluk tudakozó
dott. Oroszország még a’ kovácsmuhelyeket is fegyverké- 
szitésre használja.

A’ mi kormányunk pedig nagy kényelmesen Angliá
ból, vagy isten tudja honnan várja 5 0 0 0 0 0  fegyverét. —  
Úgy halljuk, hogye’ megrendelés teljesítését eltiltá az an
gol kormány. —  Újabban tehát minisztériumunk ha igaz, egy

belga kereskedővel szerződött. Várhatunk reá vagy 2 hónapig 
mi alatt akár macskává lehetünk.

A’ pesti hengermalom 2 hónap után annyira vi\é,iu<gy 
ócska fegyvereket foltozhat. Mig olly állapotba juland, hogy 
Ígéret szerint naponkint ötszázat állíthasson elő, alkalmasint 
félév lefolyand, midőn aztán az ott gyártottakat bizton hasz
nálhatnák a’ kozákok is.

Katonaságunk máig Olaszországban küzd a’szabadság 
ellen, és ha, —  mint hihető —  béke Köttetik ottan, —  ki áll 
jótarról, hogy a’camarilla nem ellenünk vezeti a’ bazajöven- 
dőket ?! —

Szóljunk é még a’ fejedelem személye körül működő 
ármányokról, mellyek a’ szláv mozgalmakat ápolják, és szól * 
junk é arról, hogy magában kormányunkban is van megha- 
sonlás ?

Elég, elég! mert nagyon keserű dolgok jöhetnének nap
fényre még.

Ennyiből is megértheti minden magyar, milly nyomo
rúságos, helyzetünk.

Végreményünk most a’ nemzetgyűlésben lehet. A’ föl- 
hozottakra fordítsa ügyeimét.

És illy eljárás melleit —  szavazzunk é bizodalmát? He
vesmegye vagy hat fiákkeren vontatta azt az elnökminiszter 
szállására, elég az egész ország számára.

I. A’ belügyminiszter előterjesztésére rendelem a’ mint 
következik: 1. Főispánul Nyitrában: báró Jeszenák Jánost; 
Szerémben idősb gróf Pejacsevich Lászlót nevezem ki. —  
2. Belső-szolnoki főispánnak: Wéér Farkast; hunyadinak: gr. 
Kun Gotthárdot; dobokainak: gróf Béldy Ferenczet nevezem 
ki.— 3. Alsó-fejéri főispánnak: báró Kemény Jánost; felső- 
fejérinek: Horváth Jánost; küküllőinek: báró Bánffy Jánost; 
fogarasi főkapitánynak: idősb grófBethlenGáborl nevezem ki.

Budapest, junius 19. 1848.
I s t v á n ,  nádor kirátyi helytartó. Belügyminiszter

S z e m e r e  B e r t a l a n .
IV. A’ belügyminisztériumban az igtató hivatal mint fö

lösleges megszüntettetvén, úgy a’ beígtatás mint a’ kiadás e-  
gyesíttetett.Azegészreegy irattárnok ügyel fel,két alosztállyal, 
mellyek közül egyik az irattár, másik az iroda. Tagjai a’bel- 
ügyminiszteri irattárnak a’ következők: irattárnok: BalázsKá- 
roly; aliratlárnok: Tóth János;irattárijegyzők.-Molnár János, 
Nyulay László, Lógrády Sándor, Andrássy István, Miskolczy 
Péter, Romy Vincze.— írnokok rendezett fizetéssel: Guáry 
Lajos, Moldoványi Jakab, Ferk Károly, Kálnay Károly, Petro- 
vics Sándor, Losonczy Lajos, Liczner Károly, Stockl Alajos, 
Gánóczy József, Vincze László, Plaveczky Ferencz, Ecklér 
Győző, Szitár István, Hellebronth János, Szabó Sándor.

Napdijnokok többé nem alkalmaztatnak.
B u d a p e s t ,  junius Í jén ,  1848.

I. Rendelet. I848ki az alább kitett megyék és váro
sok nemzetőrségi zászlóaljaihoz őrnagy és parancsnokokul 
következő a’ egyedeket nevezem ki:

I .Gyalog nemzetőrtzászlóaljakhoz. Áradmegye és 
Aradvárosban! Gaál László 39 .számú sorezredi századost, 
Debreczenvárosban: Ábráhám Ádárn 29. sz. sorezredi szá
zadost. Győrmegye és Győrvárosban: Gróf Zichy Ottót. Vas
megye Szombathelyvárosában: Ujváry Istváu nyugdíjazott 
századost. Kőszeghvárosban és környékére: Preuszler An
tal nyugdíjas századost’ Szepesmegyében: Koczogb Sándor 
nyugdijás őrnagyot, Máriásy Ferencz nyugdíjas századost, Ló- 
csevárosban : Gr. Csáky Ágoston volt főhadnagyot. Pestvá
rosban Szász János, 39 . sz. szorezredi gránátos századost. 
Szentgyörgyi Kis Károly czimmel kilépett kapitányt, Nagy 
Sándor nyugdíjas századost. Székesfejérvárvárosban és kör
nyékében : Uj. gróf B a t t h y á n y i  Istvánt. Temesvár és 
környékében: Báró H i l l e r  H. nyugdíj is őrnagyot. Uj- 
vidékvárosban és környékében : Niesner Ágoston nyugdíjas 
századost. Zoinborvárosban és környékében: Czinlula Antal 
nyngdijásszázadost. FiumevárosbanScapra Péter 27.sz. sor
ezredi századost. Gyöngyösvárosban és környékében: Bre- 
zovay Imre voltfőhadnagyot.Baranyamegyében Mohács tájé
kára : Schulczer János nyugdíjazott századost. Pécsi járásban: 
Molnár József nyugdíjazott századost. Siklósi járásban: Gnlin- 
ger József nyugdíjas századost. Beregmegyében: Eötvös Ta
mást. Bihar megyében : Kézy László nyugdíjas századost. 
Borsodmegyében: Berecz Mihály nyugdíjas századost. Fejér- 
megyében: Ferdinand József nyugdíjas századost. Gömörme-

gyében Rozsnyóra és tájékára: Gedeon Miklós Wasaezredi 
századost. Ilontmegyében: BiaskovicsPál volt századost. He- 
vesmegyében: LenkeyKároly nyugdíjas századost. Komárom- 
megyében: Gróf Eszterházy Pált. Krassómegyében: Pánczély 
Károly, nyugdíjas századost. Mármarosmegyében : Péterffy 
Endre nyugdíjas hadnagyot. Mosonymegyében : Gróf Zichy 
Manó kilépett őrnagyot. Csanádmegyében : Szórád János 
njugdijas századost. Nyitramegyében: Simonfy József nyug
díjas kapitányt. Somogy megyében: Palocsay József kilépett 
kapitányt. Kiss János nyugalmazott kapitányt. Szabolcsme- 
gyében: Eötvös György nyugalmazott kapitányt, Uatay Istvánt, 
Komlóssy Lajos kilépett kapitányt. —  Veszprémmegyében 
Pápavárosban: Gróf Eszterházy Károly volt századost. Deve- 
oseri járásban : Bezerédy Kristófot. Veszprém városában : 
Havranek Lajos volt századost, Markus nyugdíjazott őrnagyot. 
Zemplénmegyében Sárospatak és környékében: Beliosics 
Ignácz nyugalmazott kapitányt. Hajduvárosokban rMatkovics 
Bertái, czimmel kilépett kapitányt. Sárosmegyében: Bereez- 
ky János nyugalmazott kapitányt, Gr. Haller Ferencz volt 
tóhadnagyot. Eperjesvárosban : Zábojszky János nyugalma
zott őrnagyot. Torontálmegyében Nagybecskerek ’s környé
kében: Derra Kálmán nyugdíjas századost.Bajzáth Vilmost. 
Pestmegyében Nagykőrösvárosában és környékében : Palo- 
locsay Jakab nyugdíjas kapitányt. Esztergamvárosban: Be- 
sze Jánost. —

II. L ovas  os z t á l yokhoz .  Dunáninneni kerületben, 
Pozsony, Nyílra, Barsmegyékben öszszevéve. Pelczer Károly 
nyugdíjas századost. Nógrád, Hont, Esztergám, Zólyomme- 
gyékben: Horváth Rudolf 2-dik sz. huzsárezredi századost; 
Pestmegyében: Pálinkás Istv. nyugdíjas századost. Bácsban, 
Végli Bertalan 3dik sz. huszár ezredbeli századost. Dunántúli 
kerületben: Sopron és Mosonmegyékben : Kovács Zsigmond 
nyug. századost.Zalaés Vasmegyékben: Bertalan Jozsefnyug- 
dijas századost. Somogy, Baranya és Tolnamegyékben: Gróf 
Festetics volt századost. Fejér és Veszprémmegyékben: Fors
ter Antal, nyugdíjas alezredest. Győr és Komáromegyékben : 
Moszlovácy Károly nyugd jas  őrnagyott.Tiszániimeni kerület
ben, Heves, Borsod, GömörmegyékbemDick György nyug
díjas századost. Bereg, Zemplén, Unghmegyékben: Vay Fe
rencz nyugdíjas századost. Abauj, Sáros Tornamegyékben: 
Gróf Török Miklós volt századost. Tiszántúli kerületben, Bi- 
harmegyében: Gencsy Pál volt századost. Békés ésCsongrád- 
megyékben : Simonfy László nyugdíjas őrnagyot. Csanád és 
Aradmegyékben: Gróf Hadik Ágoston volt alezredest. Sza
bolcs, Szalhmár, ésUgocsamegyékben: Réchy Károly, nyug
díjas századost. Temes, Torontál, Krassómegyében: Lukács 
Károly századost. Középszolnok, Kraszna, Zarándmegyékben 
’s Kővár vidékében : Kolozsváry Lajos, nyugdíjas századost. 
Jász-Kunságban, Jászberényben: Badányi Antal nyugalmazott 
őrnagyot. Kunságban Félegyházán: Szabó László nádor hu
szár ezredi századost. Hajdúkerületben , Böszörményben : 
Szemere László, nyugalmazott őrnagyot. Budapest I848diki 
junius 18kán.
I s tv á n , nádor királyi helytartó.Gróf B a t t h y á n y i  Lajos.

II. Nemzetőrség felosztásával és elrendelésével foglal
kozó tanácsnál Csanády Pál, 52 sz. sorezredi százádost, őr
nagy’s osztályfőnöknek. Pándy Samunyugdijasszazadostőr- 
nagynak; továbbá ezen tanácsnál eddig már alkalmazott 
Kiss Károlyt, mint politikai osztályfőnököt, ’s Kállay Ferencz 
hadügyószt,mint a’ fegyelmi osztály főnöke’s előadóját, szinte 
őrnagyoknak, ezennel a’ miniszterelnök előterjesztésére kine
vezem. —

Budapesten, jun. 19én 1848.
István, nádor k. helytartó. Gr. B a t th y á n y Lajos.

III. I848k i XXII. t. ez. 9 .§ .értelmében a’ miniszter-
elnök előterjesztésére az alább kitett nemzetőrségi zászlóal
jakhoz őrnagy és parancsnokul a’ következő egyedeket neve
zem ki: Zalamegyében Kolosváry István nyugdíjas századost. 
Baranyaraegyében: Perczel Antal volt főhadnagyot. Soraogy- 
megyében: Mibaloyics Mihály, volt főhadnagyot. Krassóme
gyében : Ásbútli Lajos, nyngdijásszázadost. Varasdmegyé- 
ben, Sichay Pál, nyugdíjas őrnagyot. Kassa városába ’s kör
nyékére Soós Sándort volt főhadnagyot. Sopronyvárosban 
’s környékére: Kaim N. nyugdíjas őrnagyot. Csongrádme- 
gyóben : Krischner Károlyt nyugdíjazott századost.

Budán,jun. 19én 1848.
lstváü, nádor k. helytartó. Gr. B a t t h y á  n yi Lajos.

IV. Ha valaki a’ nemzetőrseregi Öszszeirásból kimara
dóit volna,vagyha ez,vagy amaz egészségi gyengesége, vagy
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a z  ( 50)  ötven évet túlhaladó kora végett a’ nemzetó'rseregi 
kötelezettségtől a’ törvény értelme szerint mentve tudja ma
gát,mind e’végett jelentését tegye a’helyhatóságnál. Mert csak 
ez képes az illyes körülményeket kellő rendbe h ozn i, és az 
összeírás névjegyzékét kiigazítani.

I 8 4 8 ik  jun. 2 0 a i országos nemzetőrseregi tanács
ülésből. B a l d a c c i .

V. Olly városokban , hol egynél több nem zetőrseregi 
zászlóaljak vannak, az őr, úgy más szolgálat öszpontositásaul 
a1 nemzeti órseregi országos tanácstól következendők ren
deltetnek : Terveztessék egy nemzetőrseregi térparancsnok
sá g , főnöke legyen ennek valamellyik zászlóalj parancsnoka. 
E’ térparancsnokság rendeli m eg naponként a’ térszolgálatot, 
adja ki minden őrszolgálatra vonatkozó rendeleteket,ide foly
nak be azórtanyákróli jelentések, hol hadi térparoncsnokság  
létezik, ott a* nemzeti órseregi térparancsnok azzal magát hi
vatalos érintkezésbetegye.

1 8 48 ik  jun. 2 0án  az országos-nem zeti-őrseregi ta
nácsülésből. B a l d a c c i

III. A’ hadmininiszterium köréhez tartozó közhivata
lokra a* főherczeg királyi helytartó az illető miniszter előter
jesztésére a*következő egyedeket nevezte ki:

Osztályigazgatókká: katona elhelyezési és mozditási 
osztályban Klauzál Józsefet, hadseregbeli nyugalmazott ka
pitányt; katonanevelési, öszveirási, toborzási osztályban T a- 
nárky Antalt, hasonlóan hadseregbeli nyugalmazott kapitányt: 
polgári és országbiztossági osztályban gróf Török Bálintot.

Miniszteri titoknokká: Korponay Jánost, Estei Ferdi
nand főherczeg nevét viselő 3 2 . számú gyalog ezredbeli fő
hadnagyot. A’ polgári és biztossági osztályban tanácsnokká: 
Markovics Józsefet, titoknokká: Hoitsy Ágostont.

IV. A’ többi hivatalokrapedig ugyan ezen minisztérium  
körében a’ hadügyi miniszter a’ következő egyedet nevezte ki:

Segédekké: Sebő Alajost a’ császár nevét viselő ls ó  
huszárezredi főhadnagyot,Csermeli Lajost, volt hadseregbeli 
hadnagyot, és táborkari alkalmazottat: fogalm azókká: G ere- 
bényi Vilmost és Madács Károlyt; fogalm azói segédekké: 
Guthy Ország Lajost, Gerometa T itust, Szőllősy Gáspárt és 
Dessewffy Edét.

A zigtatói,irattári és kiadói hivatalokhoz, igazgatóul: 
.Volnhofer Jánost, s e g é d d é : Deréky Mihályt; igtató és irattári 
hivatal írnokaivá: Hoffman Józsefet és Bohn F erenczet; ír
nokokká: Jósa Ferenczet egyszersm ind miniszteri igtatónak, 
Némethy Józsefet miniszteri kiadónak, Som ogyi Józsefet, 
Kramraer Györgyöt, Körmöczy Ferenczet, Hirt Jánost, Szivei 
Jánost,Tótfalusy Miklóst, Árky Donátot, Grabacsay Pált, Koncz 
Károlyt és Matolcsy Józsefet.

Kelt Budapesten, junius I 9 k é n l8 4 8 .

Az igazságügyi minisztériumtól.
A* kir. helytartó nádor ő fensége az igazságügyi minisz

ter előterjesztésére a’ váltófeltörvényszékhez előadó közbi- 
r ó u l: Sárosy Lajos Gyulát az aradi váltótörvényszék közbirá- 
já t; a’ pesti e. b. váltótörvényszékhez Hersich Ignácz és OefT- 
ner eddig ugyanott tanácsi jegyzőket, ’s Urbanovszky Jusz
tint nevezte ki.

A’ kir. helytartó nádor ő fensége az igazságügyi minisz
ter előterjesztésére a’ debreczeni kerületi táblához elnökké: 
Papszász Józsefet, ülnökké pedig ugyanott Komlósy Lászlót 
nevezte.

Az igazságügyi miniszter a’ pesti e. b. váltótör vényszéK- 
nél m egürülttanácsjegyzői helyekre Bujanovics Jánost,és G e- 
gus Dániel törvényszéki gyakornokokat—

A’kir. táblaurbéri osztályához pedig fizetéses mérnök
ké Csernota Jakabot nevezte ki.

Hivatalos állásom  elfoglalása óta magán czimem alatt 
számtalan, részint aláírással el nem látottrészint pedig álhi- 
reket,folyamodványokat és torzképeket magában foglaló bér- 
mentetlen levelek érkezvén hozzám,—  ezennel kénytelen va
gyok kijelenteni hogy.-jövére a’ magán czimem alatt külden
dő leveleket csupán az esetben fogadandom el, ha azok 
bérm entesítve, vagy pedig ajánlva (recom m andirt) lesz
nek. — • Pesten, junius 21 kén 1 8 4 8 .

Gr ó f Bat  t h y á n y  L ajosm .k.

Tegnap reggeli nyolcz órakor önkényteseink két zász
lóalja fővárosunkból a’ fenyegetett két fő por.t felé kiinditta- 
tott. A’nagy téren állittatának fel,’s a ’hadminiszter jelen lété
ben az alkotványra, és zászlójokra teljes ünnepéllyel fölesküd
tek. Az első zászlóalj zászlóján „Él magyar áll Buda m ég“  a’ 
m ásikén:„ne bántsd a’ magyart“ fölirások diszlének; zász
lóanyákul Károlyi-ésBallhyány grófnők tisztelteiének. A’had- 
ügyminiszter lelkes beszéddel buzdítván önkónytesinket e l
vállalt honvédő kötelességükre,’s őket útnak ereszté az iker
város ezreinek őszinte búcsú szózata. Állomási helyeik: Sze
g ed , és Nagy Kanizsa.

Ó császári királyi fölsége,folyó évi junius 1 3kán kelt k e - 1 
gyelm es kéziratánál fogva, művész hazánkfia Markó tájfeslész 
által készített két nagyszerű tájképet, ezernyolczszáz pengő  
forinton megvétetni ’s ajándékul a’ nemzeti museumnak áta
datni rendelte. —  Ugyancsak ő felsége szép reményekre jo 
gosító fiatal hazánkfiát Czélkúti Züllich Rudolfot, ki jelen leg  
a’ római akadémiában a’ szobrászatot gyakorolja, ’s kitől 
nemzeti múzeumunk is már egy pár jeles müvet bir, azon két 
évre,m ellyet tökéleteskiképzése végeltm ég  Rómában töltend, 
évenként hatszáz pengő forintnyi ösztöndíjjal kegyelm esen  
ellátni méltóztatott.

A’ pozsonyi újság 7 5  számában a’ nagylelkű ada
kozások következő kimutatása á l l : adakoztak a’ haza ol
tárával]> a’ kalocsai érsek semmit, 2 )  a’ nyitrai püspök 
semmit, 3 )  a’ nagyváradi p ü s p ö k im » « / ,  4 )  a’ veszprémi 
püspök semmit, 5 )  herczeg Pálffy semmit, 6 )  herczeg  
Koburg semmit, 7 )  herczeg Odescalchi semmit, 8 )  
hgBreczenheim  semmit. Summa summarum  =  semmi.

V i d é k i  m o z g a l m a k
T o l n a m e g y é b e n  országgyűlési követekül válasz

tattak: bonyhádi kerületből: Perczel Miklós; szegszárdi kerü
letből: Bezerédy István; paksi kerületből: Radnics Pál; pin— 
czehelyi kerületből: Bartal György.

F e h é r m e g y e i  követválasztások: a’ rácz-alm ási 
kerületből: Fiáth István; azalcsúthi kerületből: MadarászJó- 
zsef; a’ keresztúri kerü letből: Madarász József; a’ csákvári 
kerületből: Madarász László; a’ bodajki kerületben verekedés 
támadván, a’ választás jun. 24k ére  elhalasztatott.

B á c s  b o d r o g b ó  1, jun. 1 9 . A’ legközelebbi hon- 
gyűlésre Bácsm egye felsőjárásának Almás m. v. kerületében, 
a’ választás m egtörténvén ; a’ szavazók egyetem es szótöbb
sé g g e l követül K o s s u t h  Lajos pénzügyminiszter urat vá 
lasztották. —

B a r a n y á b a n .  A’ pécsi kerületben B a t t h y á n y  
Kázmér, ’s hanem  fogadná el, B a r t h o s E d e ;  a’ dárdai ke
rületben M a d a r á s z  J ó z s é f ;  a’ bükösdi kerületben: 
Á n g y  a 1 P á l;a ’ siklósiban: T á n c s i  c s  M i h á 1 y.

S z e n t g y ö r g y ö n ,  B e n i c z k y  P á l .  Selmeczen: 
J e n d r a s s i k  M i k s a  bányatanácsos.

Z a l a - E g e r s z e g .  jun. 17kén. A ’ fényes szónokla
tok ideje lejárt; a’ nagyszerű cselekvés roppant fontossága  
pedig fejünkre nőtt. —  Zala m e g y e , a’ dühöngő illyrek 
közvetlen szom szédságában, ennél fogva szükséges, hogy a 
kapcsolt részekbeni hadi készületeket néma közönséggel, ’s 
karba öltött karokkal ne szemléljük, hanem tehetségünkhez 
képest, úgy a’ mint lehet, fegyveres erővel rendelkezzünk.

Illy körülmények közttfennevezett napon rendkívüli b i-  
zottványi ülésben jelentünk m eg. Szeretett gróf főispánunk 
elsőben is azon belügyminiszteri levelet olvastatá, mellyben 
kijelentik: hogy a’ szeretett haza veszélyben van! miért min
den igaz honfi fegyverre szóliltalik ; különösen pedig Zala 
m egye felhivalik , hogy Muraközben a’ nem zetőrseregből 
mintegy három ezer fegyverest készen tartson, az illyrek ál
tal netalán történendő berohanás viszszatorlására.

A’ miniszteri fölhívást lelkesbnél lelkesb szónoklatok  
válták fel! Csányi László kir. biztos ur szerencsésnek vallá 
magát, hogy hivatalánál fogva is olly helyzetben van, mi
szerint életét édes hazájának ótalmára szem elheti; felhi azért 
mindenkit vezérsége alatt a’ Dráva partján, a’ magyar sza
badság és alkotvány fölötti őrködésre annyival inkább; mert 
most nem uralkodási vágy denem zeliség m egsem m isítése fo
rog fen. Mivel pedig a’ Drávánluli készületekkel egy kevéssé 
ism erős, úgy van m eggyőződve, hogy három ezer helyett, 
lega láb b is hatezer nem zetőrrevanszükség,k iknek 1 0 — 12  
nap alatt mulhatlanul a’ Dráva parton kell táborozniok,hogy  
igy a’ sorkatonasággal együtt tiz ezer em ber álljon talpon 
első szükségben a’ haza védelm ére. Közhelyeslés köveié a’ 
szeplőtlen jellemű biztos ur szavait, ’s azonnal választvány 
neveztetett tervkészítésre, vájjon minden helységből hány 
nemzetőr tartozik Muraközben m egjelenni ?

A’ nép ösztönzésére határoztatok az is: hogy minden 
járásnak főbb tisztviselői közül keltő, ezen fölül minden m i-  
veltebb, kit a ’ köznép az „urak“ sorába számit, a’ nem zet
őrök közé vegyülve szent kötelességüknek ismerjék a’ ve
szélyben levő haza ótalmára védő karaikat’s kardjaikat szen
telni! Horváth Vilmos másod alispán szinte lelkesült kedél
lyel szó lo tta ’ haza védelm ézése szent kötelességéről, m elly- 
ből hogy parányi személye se legyen kizárva, kérte a’ bízott— 
ványt: mentené fel ideiglen alispáni hivatalától, hogy a’ nem
zetőrsereg élére állhasson. Oszterhueber József pedig azon
nal ajánlkozott a ’ körünkből távozó alispán ur hivatalának 
ideiglen dijnélküli betöltésére. Nem kell mondanom, hogy  
mind két nemes keblii ajánlkozás a’ legszivesb  viszhanggal 
találkozott!

Hasonló lelkesüléssel szónokolt ifj. Czuzy Pál, különö
sen kiemelte: eddig a’ kiváltságos osztálynak k cd v encz-esz-

raéjevolt a’ haza védelm éről beszélgetn i, most itt az idő a’ 
szép szavakat tettel fölcserélni: ő tehát felhija a’ nemeseket 
úgy , mint ujpolgártársait honfiúi szent kötelességük tel
jesítésére! ő m aga jó példával m egy elő, lobogót ragad ke
zébe, ’s az őrsereg élére á l l !! —  Szóltak m ég többen is ne
mes lelkesedéssel a’ tárgyhoz; de magasztosb hévvel egy  
sem , mint tisztel. Gasparich Kiüt, ki szinte a’ haza védelm ére 
ajánlkozott,’s ha kell, addig harczol, mig keblében dobogó  
szivvére, pirosra festendi fekete öltönyét! m eggyőződésből 
fakadt hangosb ,,é lten “ ben kívüle ki sem részesült.

Tanácskozás közben Csányi László kir. biztos ur hiva
talosan jelenti: épen e’ perezben veszem azon tudósítást: mi
szerint Keszthelyre több száz darabb puska, ezer ’s egy pár 
száz dárda’s egyéb fegyver- ’s lőszer szállíttatott, mi minden 
pillanatban használható.

E’ fontos ’s komoly tárgy befejezése után következtek 
a’ kerületi követválasztásokróli jelentések. Jun. I5 én  tartat
tak t.i. e ’ m egye kilencz választó kerületében a’ köyetválasz- 
tások illy eredvénnyel: zalaegerszegi kerületben: C s e r t á n  
S á n d o r ,  felkiáltással, szentgróti kér. D e á k  F e r e n c z  
miniszter ur felkiáltással; tapolezai kerületben, miután M o- 
roczaD ániel óvás mellett leköszönt, b. P u t e á n i  J ó z s e f  
nagy töb bséggel, Csáktornyái kerületben: G la v  i n a L a j o s  
felkiáltással; kesztheli kér. T o l n a i  K á r o l y  felkiáltással; 
letenyei kerületben H o r v á t h  J ó z s e f  szavazás utján, nagy 
baksai kerületben, C s i  11 a g  L á s z  1 ó na  k nem es érzetü 
leköszönése után: S i m o n  P á l .

E’ hét kerületben illő rend és csend uralgott a’ válasz
tás ideje alatt, főkép:ZalaEgerszegen, Sz. Gróton, Keszthelyen 
és Csáktornyán. Örömmel lehetett mindenki tanúja a’ követ- 
választási jo g  gyakorlatának, mert e ’ helyeken a’ közbiza
lom a’ m egye ünnepelt férfiait tüzé ki követjelöltekül kikkel 
versenyezni a’ szerénység mindenkit tilta. De annál szom ori- 
tóbb ’s borzasztóbb tényeket jelenteitek. Lendva és Nagy  
Kanizsa választó kerületekből. Lendván mint a’ kerület vá
lasztó helyén, több Muraközi, tehát tótajku polgár is m e g -  
jelent;azonban Gyika Jenő főbíró ’s követjelölt pártja, Horváth 
Péter szinte követjelölt pártjának neki ro h a n ,’s azt szétveri, 
számosakat kisebb nagyobb mértékben m egsebesítve fiE’ tény 
nagy ingerültséget okozott a’ bizollványban azon okból, mert 
2 5 — 3 0  Muraközi helység lakosi közölt támadhat ellenszenv  
a’ magyarok iránt, ha csak rögtön ünnepies elégtételt nem 
nyernek. De intézkedett a’ bizottvány, hogy a’ bűnösök rö g 
tön kinyomoztatván lakóijának. Gyika Jenő pedig követségé
ről leköszönt.

Nagy Kanizsa inkább a’ mészárlásnak, m inta’ szabad 
választásijog gyakorlatának vérpiacza vo lt!! Eddig három  
egyed halt m eg, 18  kórházban fekszik, 1 5 0 — 2 0 0  m egse
besítve van. Bója és Babócsai követjelöltek pártja ütközött 
öszsze, mig Csérnél Ignácz ügyvéd ur emberei példásan v i
selték magukat. Szigorú vizsgálat fog rendeltetni, ’s a’ kö
vetválasztás azután ismételtetik. Eddig tehát hét követünk 
van. Lendva és Nagy Kanizsa kerületekből m ég nincs.

Önkéntesek számára erősen foly a’ toborzás, két hét a -  
lalt 1 1 5 — 1 2 0  egyed iratá be magát, kik már a’ fegyver
gyakorlást is elkezdék! Jobban mondva, minthogy m ég fegy
ver nélkül vannak,a’katonai lépésekben gyakorolják magukat. 
A’ magyarok Istene, ’s a’ magyar izmos kara legyen védője, 
legyen megm entője szeretett hazánknak! R e n .  l e v .

S o m o g y m e g y e .  Kaposvár, jun. 17én . Polgár szer
kesztő! Mai napon tartott rendkívüli bizoltványi ülésünkben 
Cs. L. kir. biztos által értesitteténk, miként aggodalm ink tel
jesültek, ’s a ’ viharteljes vész fejünk fölött lebeg . Jó és rósz 
sorsunkban egyiránt hű testvérországok gálád kényura, a’ 
hűtlen orosz bérencz Jellasich 3 5  ezerre menő katonáival, 
gyülevész n ép p e l’s kaszás nemzetőreivel a’ Dráva túlsó part
jain fenyegetőleg táboroz; és miután alapos félelmünk lehet, 
hogy ő, kit isten átkul adott a’ testvér nemzeteknek, adandó 
alkalommal vakbuzgó csordájával hazánkra üt,C s. L. k ir.biz- 
tos felhívásának következtében a’ vész m egelőzésére nem
zetőreink ’s m egyei fogláraink felét, f. hó 2 l é n  m egindulan- 
dót, a’ Dráva innenső partjain felállítandó korlátul felajánlók, 
élelm ezésről valamint az oda szállitásrul gondoskodandunk, 
a’ lőszert, puskaport ’s ólmot lefoglaltatjuk ’s az egyeseket 
akár becsű, akár ajándokképeni fegyver-adom ányzásra fel
lőttük. És minthogy nekem is, mint a’ som ogyi nemzetőrök 
egyikének ama szerencse jutott, hogy édes hazám jóllétéért 
karom m al’s tán életem m el is áldozatot hozva, irántai szent 
kötelességem et leróhatom, rövid időre, vagy tán örökre bú
csút veszek ön becses lapjaitól, viszszatérése m ig a’ tudósí
tásokat B. Pál karlársomra bízva.— A ’ pálya nyitva— isten  
velünk. G á s p á r  Lajos.

B a r s  várm egye junius 1 9kén tartá országgyűlési kö
vetei m egválasztását; é sp ed ig  az újbányái választó kerület
ben versenyzőtárs nélkül választatott S e b e s t é n y  I g n á c z  
a’ maróthi választó kerületben, minekutána Kosztolányi Ká
roly és Jeszenszky Sándor igényeikről eleve lemondottak.
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B a l o g h  J á n o s ,  több országgyűlésen volt követünk; lévai 
választókerületben: Farkas Pál, Reinprecht Ignácz viszsza- 
léptével országgyűlési követekké lelkes közfölkiáltással meg- 
vátasztattak. Mind a’ három egyed jó szónok. A’ választások 
csendben zavar nélkül mentek végbe. R e n. l ev.

M i s t o  1 c z. Jun. 21 kén. A’ megyei hat kerületben és 
Miskolcz 2 szakaszában a’ követválasztás egy napon történt 
meg; a’ keresztesi kerületből: Szemere Bertalan, a ’ kövesdi- 
ből: b. Eötvös József, az edelényiből: Okolicsányi Lajos, a’ 
csáthiból: Gencsy József, a’ bessenyőiből: Yadnay Miksa ; a’ 
dédesi kerület nem választhatott, mert a ’ vallisérdek által 
fölizgatott választók egymást széllyelkopogották, fölizgatva 
egyik követségre jelölt által; itt uj választás leend a’ megke
resett miskolczi nemzetőrségből 2 századnak fegyveres je
lenlétében.— Miskolczról megválasztattak: Szemere Bertalan 
(és igy megyénkből 2szer) és Palóczy László, mindketten 
egyhangúlag, csak az előbb nevezett ellen volt egyetlen egy 
opponens, a’ közönség meglehetős mulattalására. Tegnap
előtt követválasztás, ma pedig tisztújító forma bizollványi il
lésünk volt. Első alispánunk leköszönt hivataláról, ma tehát 
helyébe Miklós Ferencz választatott, másod alispán lett sza
vazás után Gencsy László, ennek helyébe miskolczi járás 
főszolgabírójává: Bay Bertalan, szendrei főszolgabíróvá: 
a’ követté vált helyébe szavazás utján Szathmári Király Gy. 
megürült 2 szolgabirúi hivatalra Szepessy Kálmán, és Elek 
László, egy alügyészire Szentgyörgyi Ede.

Megyénkben minden csendes, ha a’ választási izgatá
sok nem lettek volna, mellyeknélegy két nemes hivatását ba
lul felfogó pap, vallási érdekből ’s egy már kilépett tisztvi
selő érdek és javithatlan hóbortjától indítva nem zaklatja fel 
az indulatokat, —  a’ köznyugalom egy napig sincs háborítva 
sehol. —  A’ hadügyminiszteri felszólítást az általányos fel
fegyverzés, és a’ belügyminiszterit a’ statárium iránt vettük 
’s a’ tőlünk lelhető rendelkezések megtétettek;az adakozások 
’s kölcsönök a’ haza közszükségeire erősen tétetnek; a’ taka
rékpénztár is ezer pgő ftot adott, a’ nőktől pedig egész ö- 
zöne gyűl az ékszerféléknek. Isten éltesse a’ derék honleá
nyokat. —

Toborzónkmár 220 orvosi vizsgálat után bevett ön
kéntest számit, kik már hetek óta várják rendeltetésök helyé
re küldetésüket, de még eddig hijába. Megfoghatlan, és álta
lányos botránykő azon grandseigneuri hanyagság, mivel ezen 
de általában az egész országban! önkéntesek ügye kezelte
tik: miniszteri placatok a’ falakon, körlevelek beharangozzák 
az országot, tele torokkal kiáltják ki a’ veszedelmet, általá
nyos fölkelés rendeltelik, ’s az egyik főszükségben segítő az 
önkéntesek még egy zászlóaljon kívül sem rendszerezve sem 
fegyverezve , sem rendeltetésök felé indítva nincsenek, a’ 
haza kikürtölt veszélye ez ügyben még csak annnyira bír
ta az illetőket, hogy a’ tiszti kinevezések egy részben meg
megtörténjenek, a’ tiszti öltözet alakja meghatároztassék, ’s 
a’ sereg ruháihoz szükséges kellékek szállítására csőd hir— 
deltessék. — Ha ez igy megy tovább is, más mentő eszközünk 
nem marad, mint országosan egy napot ünnepnek szentelni, 
mellyen egyéb leendőink ne legyen, mint imádkozni hogy e’ 
lassúság epidémiává válván elleneinkre is ragadjon.1*) S.

K u n - S z e n t m i k l ó s ,  jun. 15. Eljött az idő, midőn 
nemzetté lett a’ nép, ’s ő választja képviselőit az országgyű
lésre, nem pedig a’ nemesség. Kaptam az alkalmon; hogy a’ 
ki eddig az irodalomban képviseltem a’ népet, képviseljem 
most az országgyűlésen is . . .  ki ismerné jobban szükségeit, 
mint én? ki védelmezné lelkesedeltebben jogait, mint én? 
hiszen a’ nép az én vallásom, istenem !

Lejöttem szülőföldemre Kis-Kunságba, proclamatiót 
oszlottam szét a’nép közölt, azt az egész kerület választóinak 
igen nagy része lelkesedéssel fogadta, ’s egy hangon azt be
szélték, hogy engem választanak követnek. Néhány napra 
fölrándultam Pestre, ’s mire ismét viszszajöltem,olly borzasz
tó hireií keringtekfelőlem, millyek csaka’legelvetemedettebb 
gonosztevőt illetik. Mindazáltal a’ szentmiklósi nép látni és 
hallani kívánt, hozzám jöttek deputatióban vagy kétszázan. 
Elmentem velők a’ városházához,’s bejelentettem a’ tanács
nak, hogy népgyülést fogok tartani. El akarák tiltani föllépé- 
semet.Nem engedtem. Végre beléegyeztek oily föltét alatt, ha 
minden kÖvelkezményértmagamra vállalom a’ felelősséget, ’s 
ha tartandóbeszédemet előlegesen bemutatom nekik Írásban. 
Az első föltételt elfogadtam, a’ másikat nem fogadtam el két 
okból, először mert magam sem tudtam még, mit fogok be
szélni, másodszor mert, ha előre készítettem volna is beszé
demet, nem azért töröltük el márczius 15én a’censurát, hogy 
munkámat a’ tanács vizsgálata alá bocsássam.Azt kérdezte a’ 
biró,hogy miről fogok hátbeszélni? mondám: a’követválasz- 
tásról ’s azon rágalmakról, raellyeket lávollétemben rám ken-

*) És még egy napot ünneppé szentelni azért, hogy e’ sok 
semmittevésért az e r é l y e s  m i n i s z t é r i u m n a k  ha lehet 
6 ökrös szekereken vontassuk a ’ bizodalmát Pestre. Csak igy 
fogunk aztán igazi táblab.rók maradni. S z e r k e s z t ő s é g .

tek. Iszonyun fölfortyant, hogy a’ követválasztásról szóno
kolhatok, de bírói minden hatalmával tiltja magamata’vádak 
alól mentenem. Oh bírók példányképe! ellenem minden al
jasságot hagyott terjeszteni ’s terjesztett ő maga is, és tőlem 
eltiltja, hogyne merjem igazolni magamat! és ez ott történt a’ 
városházban, az igazság templomában !

Kiálltam a’ városház elé, ’s beszéltem az öszszegyült 
néphez a’ követválasztásról, és hallgattam a’ rám sújtott vá
dakról, nem a’bírói parancs következtében, hanem láttama’ 
nép arczárói, hogy ha csak említem is rágalmazóimat (kik 
a’ városház egyik ablakából néztek) azonnal berontanak, ’s 
szétszaggatják őket, mint a’ rósz bankókat.

Még mikor a’ városház teremébe értekeztem az érde
mes tanácscsal, véletlenül megcsördült oldalamon a’ kard, 
erre a’ nép ott kinn elkiáltja : „baj van, Petőfit bántják!“ ’s 
betódultak, és csak akkor csillapodtak le, midőn meggyőződ
tek, hogy nem akartak bántani. Elvégezvén dolgomat a’ ta
nácsosai , a’ nép harsogó éljenzés közt kisért k i , ’s a’ mint 
később megtudtam: mig beszéltem, közülük többen kinyitott
bicskákkal álltak körülem.....azt hallották , hogy elleneim le
akarnak engem beszédem közben rántani.....El voltak hatá
rozva, hogy a’ ki hozzám nyúl, irgalmatlanul legyilkolják.—  
Szerencséjükre moczczanni sem mertek, a’népgyülésa’ leg
nagyobb renddel oszolt szét,’s az egész város köznépe mel
lém eskütt, és azóta tántorithatlan hívem e’ mai napig.

Délután átrándultam Szabadszállásra egy kis körül
nézés végett. Egy tanácsbelitől magától hallottam, hogy a’ 
nép csaknem kivétel nélkül részemen van, valamint a’ lacz- 
háziak és fülöpszállásiak is. Nyugodtan mentem vissza Szent- 
mulósra, semmi kétségem nem lévén többé felőle, hogy én 
leszek a’ követ. Isten látja lelkemet, miért örültem a’ meg
nyerendő követségnek: dicsvágyból és haszonlesésből é, vagy 
egyedül azért, hogy a’ nép boldogságáért küzdjek ?

Mire viszszaértem Szentmiklósra, elleneim újra szapo- , 
riták az ócsárlásokat, rágalmakat, hazugságokat ellenem, \ 
többek között, hogy az én délelőtti beszédemet egy újságból 1 
loptam, hogy most délután Szabadszállásba be sem eresz
tettek, hanem a’ város végéről viszszakergetlek stb.

Tegnapelőtt délután egy barátomhoz, kinél itt szállva 
vagyok, egy levél érkezett a’ szabadszállási várospecséttel , 
’s „Szabadszállásvárosa birái“  aláírással.Ez becsületére vál- I 
nék a’ legutolsó kanásznak, a’ legelső jézsuitának és Metter- 
nichnek. Tartalma többek közölt: „Ezen fenyegető veszélyt 
a’ fanaticus izgató Petőfinek követünkül magát feltolni aka
ró erélytelensége (???) okozá, kinek nálunk is voltak ugyan 
néhány követői, kik elámittatva lévén, nem tudták, hogy milly | 
viperafajt akartak keblökbe rejteni; de hála a’ nemzetek nem- I 
tőjének, ezen polgárok felvilágosodva átlátták, sőt elismerni ! 
készek, balvéleményeikből könnyen lehető végveszélyőtked- 
ves nemzetünknek. Petőű egy polgártársunk azon kérdésé
re, hogy mikor leend már béke honunkban, azt feleié, hogy 
sohasem, mig ezen ország viszsza nem száll azokra, kiké volt, ! 
t. i. a’ tótokra; —  ebből átláthatni, hogy milly veszélyes len- i 
ne illy alacsony] jellemű egyedet több jeles hazafi mellőz- j 
tével személyünk országos képviselőjéül küldeni követnek, ! 
kiről fölteszi már minden polgár, hogy bennünket kész leng
ne eladni a’ legcsekélyebb árért.— Hlyeién állásában a’ dol
goknak, ma nálunk közgyűlés tartatván, elhatároztatott,hogy 
tisztelt polgártársunk által tudtára adni kívánjuk Petőfinek, 
hogy ha személyes bátorsága és élete kedves, igen jól tenné, ! 
ha a’ jövő nemzeti gyűlésre menő követ választására a’ jö
vő csütörtökön köztünk meg nem jelenik, mert a’ nép inge
rült,’s nem állhatunk jót, méltó haragja felgerjedésiben le
hető dühéért14 stb. stb. — Barátom, kihez e’ levél intézve volt, 
átadta nekem. Azt gondoltam, hogye’ terroristicus levéllel 
csak el akarnak engem onnan ijeszteni, de elhatároztam,—  j 
hogyha igazán akármíllyen ingerült is a’ nép ellenem, a’ rám , 
árasztott becstelen rágalmak következtében, meg fogok a’ 
választáson jelenni, s az ingerülteket fölvilágosítom és le-
csilapitom.....de ha ezt el nem érném is, ott leszek csak a-
zért is, nehogy párthiveim méltó boszankodással azt mond
ják,hogy elhagytam őket, kik oliy tántorithatlanul ragaszkod
tak hozzám. Tegnap estefelé átmentem Szabadszállásra. Egy 
ismerősömhöz szálltam. Midőn ott meglátlak, az egész ház
nép iszonyú rémületbe esett, —  alig voltak képesek ennyit 
mondani:

—  Az istenért, távozzék el tüstént, ebben a’ szempil
lantásban, mert mindjárt agyonverik. Tegnapelőtt majd éjfé
lig tartottak népgyülést ön ellen,’s a’ népet fölbőszitették.A’ 
pap, kinek fia akar követ lenni, azt mondta: mihelyt bejön ön 
a’ városba, azonnal félrevereti a’ harangokat. Távozzék, ha 
élete kedves!

Egy rokonom lélekszakadva futott hozzám,’s ugyaneze
ket beszélte, ’s én már hajlandó voltam a’ viszszafordu- 
lásra, nem a’ magam személyét féltve, hanem feleségemet, ki 
velem volt. Gondolám, hogy agyon csak nem vernek, még 
bántani sem fognak, azt hiszem, de tudja isten, miilyen scan- 
dalosus jelenet történik,’s hogy lássa, hogy hallgassa azt vé
gig feleségem? Mondám neki, hogy menjünk viszsza, de ő

határozottan azt felelte, hogy nem megyünk, itt kell marad
nunk; ha agyon akarnak bennünket verni, jól v an , verjenek 
agyon, hanem azt ne mondhassa senki, hogy te hátráltál.

így szólt feleségem,’s énbeléegyeztem,hogy maradunk, 
sőt azonnal fölmentem a’ városházhoz. Ott nagyon meghök
kentek, váratlan,ingyen sem reméllt megjelenésemen.Leesett 
az álla valamennyinek. A’ főjegyző, ki egyetlen jó emberem 
Szabadszálláson, elbeszélte az ellenem tartott népgyülést, 
mellyben ót az érdemes tanács arra akarta erővel kénysze
ríteni, hogy engem hivatalosan rágalmazzon, becstelenitsen, 
mire ő mint becsületes ember természetesen rá nem állt. Né
hány jelenlevő siheder szörnyükép mentegetőzött, hogy ők 
sohasem támadták meg jellememet, hanem csak elveimet. 
Oh t i...ludjátok is ti, mi az a’ jellem, mi azaz elv!

A’ mint estefelé viszszamentem szállásomra, számos 
gazdaemberrel találkoztam, kik mindnyájan nyájasan köszön
tek. No, mondám, hiszen minden jól van, elleneim megszep
pentek, a’ nép szívesen lát. Éjjel mintegy tiz óra felé muzsi
kaszó és kurjogatás keltett föl álmomból. A’ pap fiát éltették, 
mint követet. Kinéztem, ottkinn a’ ház népe mondja, hogy e- 
gész várost itatja a’ pap. Miután látták a’ jó madarak , hogy 
semmi rágalommal, semmi gyalázással el nem hódíthatják 
tőlem az embereket, a’végsőre vetemedtek, borral és p á l in 
kával vették el a’ szegény szánakozásra méltó nép eszét,hogy 
én ellenem és igy önnön maga ellen forduljon! Az ivás és 
orditozás egész éjjel tartott. (Folytatása köv.).

P e t ő f y  S á n d o r .

K Ü L F Ö L D .
AUSZTRIA. Bécsbe érkezetttudósitásokszerintő felsé

gének egészségi állapota rögtön megváltozván, azInnsbruk- 
bóli kindulástbizonytalan időre el kelle halasztani,az erről szó
ló udvari jelentések egyébkint mégis annyiban megnyugtatók, 
hogy felséges urunk elgyengülése nem komoly irányú, egy a ’ 
könyékben tett séta közbeni meghűlés következése, demelly 
még sem engedi, hogy a’ f. hó 26ára Bécsbe öszszehitt biro
dalmi nemzetgyűlés ünnepélyes megnyitására személyesenje- 
lenhessék meg; ’s ennélfogva a’ birodalmi ügyek teljes ha
talmú kezelése, ’s vezetésére birodalmi trónörökös Ferencz 
Károly bízatott meg; ki azokban az elgyengült fejedelmet,ked
ves bátyát e’ zavaros időkben elhagyni nem akarván, a’ csá
szári felhatalmazásban János főherczeg részesittetett.

J e l a s i c h  suspendált illyrbán asseclái kíséretében, 
kik a’ rókának kötve hisznek, megérkezett Innsbruckba, ’s 
Ferencz Károly ő fenségénél bebocsáttatást kért; a’ felség
nél kísérletet sem tevén, előre is sejtve a’ nyerendő választ. 
E s z t e r h á z y  magyar kiilügy miniszter e’ kihallgattatást a’ 
főherczegnél is mint bánnak sehogy se adathatá meg, hanem 
mint báró Jellasich a’ fenség elibe eresztethetik, de csak a’ 
nevezett magyar miniszter közbe jöttével, ’s ezt azért, mert 
Jelasich minden elkövetett törvénytelen tetteit a’ horvát új
ságok szerint Ferencz Károlytól nyert állítólagos utasítások
kal fedezé, ’s hogy ekép a’ közvélemény előtt ezen kihallgat- 
tatás gyanúsításnak ne tétessék ki. Ez értelemben engedé 
meg a’ főudvarmester az exbánnak a’ kihallgattatást; mire 
Jellasich igen elszomorodott, a’ patrióták egyenesen viszsza- 
akartak menni Zágrábba, minthogy ezen főherczegi válasz 
állal nemzeti méltóságukat láták megsértettnek. Jelasich nem 
igy gondolkodott, mert körül belül sejti, hogy elhagyván Inns
bruckot a’ nap alatt nincsen számára hely, tehát viszonüze- 
netül a d á : hogy ámbár a’ főudvarmester által adott válasz 
őt igen megszomoritá, ’s a’ tartományi küldöttek egyenesen 
viszszamenetelre nógatják, nehogy azonban a’ törvényes 
hatalomnál ellenkezőnek, ’s a’kibékülést hátrálónak mondas- 
sék,a’ félreértések kiegyenlitésevégettőfenségétőlismételve 
kér kihallgattatást, de a’magyar miniszter közbejötté nélkül. 
Eszterházy szinte nem akarván a’ félreértések kiegyenlítését 
gátolni, a’ kihallgattatást— mint báró Jellasichtól nem ellen— 
zé, ’s az megadatott.

P r á g a j u n i n s  18án. A’ csehek fővárosa 15. és 16án 
ismételve bombáztatolt, környékből besereglőnép villák és 
kaszákkal fegyverzetien mit sem akart tudni a’ parancsnok 
állal diétáit capitulátiói föltételekről. Midőn azonban a’ vá
ros néptelenülni,a’ legszebb házak gomolygó lángoktól ros
kadozni kezdének, midőn a’küzdők minden lépten vérbe hág- 
tanak,’sitt ott testvéri holttetemekbe botlottanak, midőn a’ 
katonai erő a’ legpusztítóbb öldöklő fegyverekkel gyilkoló 
angyalként közeledett a’ város felé, végre a’ tanulók és nép 
az egyenetlen csatát abban hagyni, ’s a’ várost megadni tö- 
kélték el.Windischgrätz kívánta, hogy minden barricad sze
dessék szét,’s hordassék el, az elzárt közlekedés a’ város ré
szek közt állittassék helyre; a’tanulókésnép fegyvereztessék 
le , csupán a’ nemzetőrség tartandja meg fegyvereit; végre 
a’föltételek kezesiül a’parancsnok által kijelölt 14 kezes adas- 
sék át. El’ föltételek elfogadtattak,’s 16án esti 11 órakor a’ 
bombáztatás megszűnt, a’ katonaság benyomult a’ városba, 
’s etfoglalá annak téréit, és utczáit. A’ folyvásti zavargások 
miatt a’ Bécs és Prága közti telegraphi közlekedés két nap
ra meg volt szakadva.
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P r á g  ajun.  I9kén. A’ katonaság elfoglalva tartja a’ 
várost, ’s a’ nép lefeg-yvereztetik. Az ablakokból hányatnak 
le a’ fegyverek, eddig mintegy 15 ezer darab szedetett ösz- 
s e. A’ Pót s g a 11 azonban még mindig el van torlaszozva, 
kiket Windischgrácz azzal fenyegetett,hogy az olt levő tara-* 
kásokat gyujtatja rájok. A’ Kleinseite az ó- és uj várostól ka
tonailag van elzárva. A’ partkövezeten séta mindenkinek tilt
va van, erre a’ Sophia- és fássziget vadász őrei vigyáznak. 
Az egész város pusztán és szomorúan ál!, az ó \arosi. s e- 
gyéb utczák házai egészen lakosok nélküliek, s csak az elha
gyott szobák ablakiból lengenek a’ béke jeléül fejér zászlók. 
A’ Swornost, mellynek tagjai közül mintegy 40 elfogatott, 
és a’ tanulók, részint megszokdösnek, részint éli ejtik magu
kat üldözőik elől. A’ technicusok közül 40 esettel; közülök 
egy Maux nevű, ki Windischgrácz hgnét lőtte agyon, hadi el
járás utján lövetett főbe. Hogy e’ merény előre kicsinált túlzó 
csehpárti volt, az addigi nyomozások eredvényiből is bebi- 
zonyodik,Boquoi,gr. Wocterech Deym és báró Willani, m nt 
terhes gyanú alattiak fogságban ülnek. Az öszszeesküvés a’ 
junius 1 lkei cseh bálban erős gyökeret vert. A’ cseh háztu
lajdonosok egyik gyűlésében a’ Ghetton túli zsidók, és nérne- 
tekházai jelölteiének ki.S’ezen okok kényszerítők Windisgracz j 
hget az irtuk rendszabályok igénybe vételére, kiről általi- i

73ik szám.

ban elismertetik, hog y  eljárása mérsékelt volt; a katonaság- j
nak megparancsolá: csak akkor lőni, ha a lázadóktól eile- j 
nők tétetnék lövés. Az első Ízben elpufogtatottbombáka légbe j 
eresztettek,’s csupán kevesebbéi eresztetének a’ fenyegető 
épületekre.

T r i e s z t .  A’ sardiniai velenczei tengeri erő, melly 3 | 
frogattbólt 3 corvettből, 4 briggből, 4 goelelte, ’s 7 gőzös- 1 
bői áll —  miután az ellenadmirál Trieszt városának ostrom j 
állapotba tételéről szóló nyilatkozatát a’ hatóságnak átküldé, 
a’ várostól 10 tengeri mértföldnyi távulságban csatarend- , 
ben horgonyt vetett, ’s minden osztrák hajót tollartóztat. 
A’ kikötőben nagy készületek tétetnek a’ hajók ÍÖlszerelésé- 
sével, ’s mihelyt odáig mehetnek, hogy az ellenségihez ha
sonló erőt fejthetnek ki, azt azonnal magtámadják ; e’ czélra 
több kereskedő nagy hajó vásároltatott meg; a’ sardiniai al- 
consul pedig a’ városból kiutasittatott; Bécsből érkez
nek nehéz ágyuk, mellyekkel az uj t lepek elfognak láttani 
mellyek eddig i72ből állnak. Az osztrák flotta 142 ágyút 
szegezett az ellenség ellen, ’s ekép a’ város és kikötő meg
támadása lehetleníttetett. A’nápolyihajók egészen eltűntének, 
hogy mint mondatik, Genuát vegyék osztrom alá.

FRANCZIAORSZÁG. A’ párizsi gyakori népmozgalmak

alkalmat szolgáltaidnak a’ pecsovics irányban haladó végre
hajtó hatalomnak az iránt,hogy a’képviselők gyűlésében kér
désbe hozassák a’ b i z a l o m  ügye. A’ nemzeti gyűlés a’ 
bizalmat nagy többséggel megszavazta, habár tudta, hogy 
egy kerület népsége által megválasztatott képviselőnek Bo
naparte Napoleon Lajosnak elfogatását adá parancsul a’ 
hatóságoknak, mihelyt az franczia földre merészelne lépni. 
Később a’ bizalom szavazók Napoleon Lajos ügyében is sza
vaztak, ’s ki hinné? —  épen a’ kormány ellen,vagy is Napo
leon Lajosnak joga van mint képviselőnek nem csak Fran- 
cziaországban , de a’ nemzeti gyűlés termeiben is megjelen
ni. Avagy a’ mi minisztereink nem igy járnak e’ bizalom sza
vazóikkal?—  Mi előtt a’ tárgy eldöntetett volna, sűrű nép- 
csoportulások támadtak az utczákon, és téreken, barricadok 
is emeltettek,az összes nemzetőrség, és katonaság fegyverre 
parancsoltalott, a’ nemzetőrségi főparancsnokra, ’s hadmi
niszterre távi lőttek.A’ nép NapoleonLajost,minta’ francziák 
császárját éltete, l ea ’ r e s p u b l i c á v a l  kiáltá. Ennek egyik 
okát a’ nemzeti gyűlés reactionarius lépésiben találhatni fel. 
A’ nemzeti gyűlés palotáját 15 ezer fegyveres őrzi, ’s a’ kor
mánynak minden ereje ama néhány szuronyra támaszkodik, 
mellyet rövid 24 óra teljesen megtompithat.—  A’ katonai 
erő folyvást gyüjtetik a’ fővárosba.

É R T E S Í T Ő 1848.
évfolyama talált, bátor egyszersmind a’ t. ez. községek, a’rabbi, hitszónok, tanító, iró urak, mint 
minden ügybaráthoz őszinte kérelmét intézni: méltoztassanak ezen közönségesen kor- és czélsze- 
rünek elismert évkönyv második évfolyamát is becses politikai statistikai történeti, theologiai, szép
irodalmi’s más nemű adataik és dolgozataikkal gyámolitani, gazdagítani’s ezeket minélelőbb be
küldeni. A' szabadsajtó mellett annál több érdekes dolgozatra számítunk. Kelt Pesten júniusban 
1848. Az igazgató választványtól megbízott szerkesztőség: Diósy Márton. Einhorn Ignácz.

Folyó esztendőnk első fele végéhez közel gvén, bátrak vagyunk minden rendű polgár
társainkat Ké p e s  ú j s á g u n k  előfizetésére’s pártolására jullus lső napjától kezdve fölszólí
tani. Ára postán bérmentesen ’s borítékban 6 for. 24 kr. pengőpénzb. Megjelenik minden 
szombaton2 íven,’s ha elegendő előfizetők leendnek, hetenként 3 ivén, a’ harmadkon kire— 
kesztőleg politikai újdonságokkal.

K a s s á n ,  május havában 1848. Werfer Károly ,
nyomdár és a’ lap szerkesztősége.

Á r v e r é s i  h i r c l e t v é n y .
A ’ bácsi álladalmi javak igazgatósága ré- ] 

szérőla’ tulajdonához tartozó mintegy 120 hold 
majorsági földekből, 4 hold szellőből,’ fél száraz 
malomból, magányos uradalmi bormérési jog
ból és uradalmi épületekből álló pacséri elébb 
Szalayféle részbirtok a’ curialis lakházzal együtt 
l848ik évi november ltől kezdve számítandó 
három egymásután következő évekre folyó év 
junius' hó 27én (huszonhetedikén) Zomborban 
a’ k. k. igazgatósági épületben reggeli 9 órakor 
tartandó nyilványos árverés utján,mellynél azon
ban írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, haszon
bérbe fog adatni.

A ’ bérleni szándékozók a’ nyilványos árve-

résre a’fölül megjegyzett helyen és napon, a’ 
bérbeadandó tárgyhoz arányzott száztól tiz fo
rintnyi bánatpénzzel ellátva megjelenni ezennel 
meghivattatnak. A’ haszonbérlet föltételei az ár- 
verés előtt különösen fel fognak olvastatni, meg
tudhatni azokat mindazonáltal a’ k. k. igazgató
ságnál is. A’ nyilványos árverés bevégezte után 
ajánlatok el nem fogadhatók. Kik imitt ismeret
lenek, és a’ kincstári uradalmakon kívül laknak, 
tartoznak képességüket és adósságtól ment va- 
gyonaik állapotát azille'ő helybeli előljárósági 
bizonyítványok által kimutatni, ’s minden esetre 
elégséges biztosságot szolgáló a’ bácsi k. k.ura
dalmakban lakozó, még pedig elfogadható ke
zeseket állítani. 3—3

H i r d e t v é n ) .
Mellyszerint a’ mármarosi kir. kincstári 

igazgatóság részéről közhírré tétetik, hogy a’ra- 
hóikir.kincstári uradalomhoz tartozó alább meg
irt királyi haszonvételek l848dik évi november 
lső napjától kezdve egy évre 1848ik évi junius 
hó 28dik (huszonnyolezadik) napján a’ rahói 
királyi kincstári erdő- és számadó hivataliró te
remében tartandó árverés utján újonnan haszon
bérbe fognak adatni; úgymint: *

1 )  az akna-rahói vendégfogadó, a' vocsi, 
bogdáni és luhi korcsmáltatási joggal,

2) a’ bocsko-rahói vendégfogadó, a’biii- 
ni,iváneczi, krasznapleszai és berlebási korcs- 
máltatási joggal ,

3) a rahoi mészárszék ,
4 )  á  bocsko-rahoi malom,
5) az akna-rahói malom ,
6 )  a’ klehováli malom,

7) a’ fejérpataki malom.
E’ mellett különösen megjegyeztetik , és 

közhírré tétetik, hogy ezen haszonbéri tárgyak
ra, kivévéna’ mészárszéki jogot, zsidók nem ár
verezhetnek, és hogy ezen haszonvételekre kel
lően elkészített, és az árverés előtti nap estvé- 
jeig, á  kir. kincstári igazgatóság elnökségéhez 
beadott írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak,melly
re nézve különösen megkivántatik, hogy a’ biz
tosíték betéteiének kötelezése mellett a’szüksé
ges bánatpénzzel, vagy annak valamelly királyi 
pénztámáli letételéről szóló bizonyítvánnyal el 

' legyenek látva, és hogy az Írásbeli ajánlatot a- 
dók magokat az árverési, és szerződési föltéte
lek megtartására viszszavonhatlanul, ’s úgy kö
telezzék, mintha magokat az említett föltételekéi 
írták volna alá;—kiköttetvén, hogy minden e- 
gyes korcsmákra csali különös Írásbeli ajánlatok 
fognak elfogadtatni. 2— 3

H ir c le t v é n y .
A’ pénzügyi minisztérium részéről közhírré 

tétetik:hogy folyó 1848dik évi julius 11 kén (ti
zenegyedikén) szabad kir. Győr városában á  
püspöki lakban reggeli 9 órakor néhai Sztanko- 
vics János győri püspök tömegéhez tartozó 1811, 
1819, 1822. 1823, 1827, 1834, 1839, 1842, 
1843,1846 és 1847. termésű somlyai, nyulasi, 
neszmélyi, vissi, digyői, kisbaráti, nyuli, bárso
nyos!, szegzárdi, fejéregyházi, vidén-szerednyei, 
budai, badacsonyi, rusti, ábrahámi, moóri, egri, 
erdélyországi, pécsi, lószi, romándi’s más több 
mint 2000 akóra menő borok hordóstul ’s hordó

nélkül, nemkülönben üres hordók, továbbá üve
gekbe. levonva tokaji, osepregi, maiagai, rusztí, 
rajname'léki ’s többféle franczia borok , azután 
egy zongora,aranyozott rámába foglalt tükrök, 
képek, csillárok, számosbburnőt szelencze, ó- 
rák, szőnyegek, tajtékpipák, puskák, sárga bur- 
nót, vágott finomabb dohány, porezelán asztali 
készület, asztali ék, különféle fejér ruhaneműk 
papi ’s világi öltönyök , üveges liintók félfedelü 
kocsi, csinos lószerszámok ’s egyéb tárgyak 
nyilványos árverés utján á  boroknál kezdve 
készpénzfizetés mellett el fognak adatni.

2 - 3
H i r d e t v é n ) .

A’ pénzügyi minisztérium részéről közhírré 
tétetik: hogy folyó 1848. évi julius 3án (harma- 
dikán) és következő napokon sz. kir. Soprony 
város mellett fekvő Bakos mezővárosban a’ 
püspöki lakban reggeli 9 órakor néhai Sztanko- 
vics János győri püspök tömegéhez tartozó, 
mintegy ezer akóra menő 1815, 1822, 1834,

1839,1842 és 1846. évi rákosi, ruszti és más > 
asztali, ugyszinte különféle finomabb borok üve
gekbe levonva, úgymint neszmélyi, bársonyosi, 
maiagai, bordeauxi, cbateau-lalitte ’s egyéb 
franczia pezsgő, azután egy jelesb zongora és 
képek nyilványos árverés utján azonnali kész- 
pénzfizetés mellett el fognak adatni.L ___________  ' 2 - 3 ,

I Köszönet felszólítás d  magyar zsidó naptár' s évkönyv ügyében.
A’ p e s t i i z r a e l i t a  m a g y a r  e gy l e t ,  legszivesb köszönetét mondván hitsorsosinak 

amaz élénk részvét -  és gyámolilásért, mellyre az általa kiadott fen nevezett évkönyvnek első

A’ kiadólulajd. april I8kai betegeskedése óta szerkeszti K i r á l y i  Pál.

A z 1848. évi legújabb

TÖRVÉNYEK MAGYARÁZATA.
Irta T á n c s i c s  Mihály. —  Ára 6 kr. pp. 1 — 3

k i r .  h a s z o n v é t e l e k  b é r b e a d á s a .
Fejérvár megyében Csurgó helységben, melly 

Fejér városától tízórányira fekszik,a’ bor’spá- 
linkamérési,úgy mészárlási valamint a’ Serfőzési 
és ser mérési joga’hozzá tartozandókkal folyó

észt. július I6kán (tizenhatodikán) délelőtti 9 
órakor helyben a’ t sztartói irodában árverés ut
ján akár együtt, akár külön, három esztendőre 
October isijétől kezdve haszonbérbe adatik.

A’ gőzösök in- duliisai Pestről.
1848dik évi j u n i u s  hónapban.

A) A5 D u n á n:
P e s t r ő l  B é c s i g  naponkint reggeli 6 órakor, Győrreli közlekedéssel.

„  O r s ó  v á r a  minden vasárnap reggeli 5 órakor, Galacz és Konstantiná- 
polylyali kapcsolatban az oláh részen, junius 4 - és 18dikánpe
dig Odessával. E’ közlekedés a’ Bécsből egyenesen Orsovárame- 
nő gőzössel történik.

„  O r s ó  v á r a  minden csütörtökön reggeli 5 órakor (minden második csütörtökön 
Galacz- és Konstantinápolylyali kapcsolatban a’ török részen). 

B ^ A ’ gőzösök Orsováról minden vasárnap reggeli 4 órakor, és minden csütör
tökön délután ide megérkeznek.

„  T i  t t e l  be  minden kedden és pénteken reggeli 5 órakor, le- és fölfelé 
Eszéken át. A’ kedden elinduló gőzös Zimony- és Szegeddel köz
lekedésben áll.

E’ gőzösök Tittelből minden vasárnap és szerdán délután ide megérkeznek.
Vontatóhajók indulásai.

P e s t r ő l  B é c s b  e minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán és 
szombaton megérkeznek.

„  O r s o v á r a  minden kedden.

B) A T i s z á n :
S z o l n o k r ó l  S z e g e d r e ,  T i l t e l b e  és Z i m o n y b a  Pesttel kapcsolatban: min

den kedden.
,, S z e g e d r e  minden szerdán és szombaton.

S z o l n o k r ó l  T o k a j b a  minden csütörtökön.
S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden hétfőn, csütörtökön és szombaton.
S z e g e d r ő l  Z i m o n y b a  minden szerdán.
Z i m o n y b u l  T i t t e  l be,  S z e g e d r e  és S z o l n o k r a  minden csütörtökön. 
T o k a j b ó l  S z o l n o k b a  minden vasárnap.

S t g j T Indulási idő Szolnok, Tokaj és Szegedről: reggeli 4 óra.
Minden kedden indul egy vontatógőzös S z e g e d r ő l  Z i m o n y b a ,  és minden 

pénteken Z i m o n y b u l  S z e g e d r e .
P e s t e n ,  junius íjén 1848.

Az első cs. kir. szak. Dunagözhajózási társaság föügyvwösége.4 — 4

Á rv e ré s i  hircletvény. [hordó 2 puttonyos máslás borok 1848dik észt.
A diósgyőri főtisztség részéről küzbi. ró té- j junius 3Üán (harmiuezadikán) Tarczalon a’tisz— 

letik; hogy 44 1846dik esztdei tokaji uradalmi j tai tói lakban tartandó árverés utján a’ leglöb- 
termésü 10.2 hordó 3 puttonyos aszszu, nemkü- bet ígérőnek készpénz lefizetése mellett eladat- 
lönben ugyanazon esztdei tolcsvai termésű 18 ni fognak. 2—3

f„N  é p  h a r á t  j a“
czimü néplapra előfizethetni minden postahivatalnál, Budapesten Emich Gusztávnál. Előfizetési ára 
lélevre helyben és postán öt huszas. A' „ l\ép barátja“ szerkesztősége. 3—3

— Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel uri-uteza. 453. szám.



P E S T

kedd junius 2 7 én

kesztó ’s
. . . . . .  . . héten n ' égvs ze r *  t. i. a" J e l e n k o r  vasárnap, kedden és csütörtökön;
Megjeleni min -donosnál‘ urf utcza 453dik sz. alatti Trattner-Károlyi ház első emeletében, egyebütt pedig .minden királyi posta-hivatalnál. Az ausztriai birodalomba vagy külföldi tartományoki;a kiván-

tató példányok iránt csupán a’ bécsi cs. fópostahivatal utján történhetik a’ megrendelés. Az Értesítőben mindenfele kirdetveny fölvétetik ’s pontosan és jutányosán közölletik.

75ik szám 

1848.

T á r s a l k o d ó  pedig pénteken, mindegyik minden ízben egyegy ivén. Előfizethetni helyben
I »X/..1. .. —. I ... I. . .... I ■ .. nA.it n .b  urai«. InÁ ft Arv n i .An I • l. !   .  1 1   L _ . _.  I •• I A** i , ■ — _ _

FOGLALAT. M a g y a r o j r s  z á g  (Minisztériumunk. Biztos pénz
alap II. Népnevelési intézkedések II. Királyi szózat a’ csajkasok es hatat • 
őrökbez; a’ szerb elem a’ bányság, és déli vidékeken. V i d e k i m o z g a -  
m a k. Torontói, Temcs, Komárom megyék ; Szabadka, Temesvár, Vacz, 
N.Körös városokban követ választások; liptói bizottsági ules; Kunszent- 
miklóson a’ választási viszszaélés folytatása. Irodalmi termekek, hoNesi
bizalom szavazók.) , ... , .

Kü l f ö l d .  (Ausztria, Anglia, Németország, Olaszország.)
Ér t e s í t ő .

M A G Y A R O R S Z Á G .
P e s t ,  junius 26kán.

Mióta országgyűlésünk bevógződött, folyvást a’ legé- 
berebb figyelemmel kísérők minisztériumunk politicáját: és 
keservesen kellmegvallanunk, bogy azt sehogy sem tudtuk 
egy magasabb ponton látni, mellyre szükségképen fölemel
kedve, megtestesültgondviselésként kellene intézniük e’nem- 
zet ügyeit, jövőjét— úgy, hogy aztán fenmaradásunknak hor
gonyát bizton megvethetnék a’néptenger viharai közepeit is.

A’jelenig tapasztalt intézkedések mellett valódiszeren
cse,ha függetlenül megállapodunk az európai nemzelcsalá- 
dok társaságai közölt. Igazán csak a’ láthatlan gondviselés , 
melly már sokszor kedvezett nemzetünknek, oldhatja meg jó
tékonyan a’ csomót. Dicső, biztos jövendőre semmi kilátás. 
Annak magvait eleve elhinteni fényes nevű minisztériumunk 
elmulasztá, vagy elfeledő.

És e’ mulasztásokért őt még feleletre vonni is nehéz, 
nem csupán tehetlenségünk miatt, de maguknál a’ törvényes 
felelősség határainál fogvást is.

Mert minisztériumunknak főbűne, hogy a’ viszonyok 
fölé emelkedni nem birt, vagy nem akart; engedé azoktól sód- 
ratni magát; a’ köteléket, melly kezeire vettetett, oldozá, mi
dőn vágnia kellett volna. Már pedig erre kényszerítő törvé
nyünk nincsen, mellynélfogva miniszterirmunkat feleletre 
vonhatnék. —

A’ felelet terhe isten és ember előtt ugyan nyomni fog
ja őket, de formaságokba sajtóit bíróság fejökre nem mond 
hatja ki a’ bűnöst. Sőt a’ rövidlátók még bizodalmát is sza- 
vazandanak.—

Ennyire kellett sülyedned szegény magyar. Sírhatna a’ 
jobbérzésü hazafi fájdalmában, hogy emberi fonákságok, 
gyengeségek miatt nem juthat nemzetünk azon polezra,mel
lyel nemes tulajdonai által annyira megérdemel, mint tán egy 
más nemzet sem Európában. Fajunk hivatva van a’ nagyság
r a ,  hivatva egy dicső jövőnek élveire: érezik ezt miniszte
reink is, és még sem cselekesznek semmi ollyast, mi kezünkbe 
adná a’ győzelem szálait.

Minisztereink a’törvényesség palástjába burkolódznak, 
szivükre téve kezöket nagy ahitaltal elfohászkodják, hogy 
semmi törvénytelent nem követtek el.

Mindez szép és becsületökre válik: de más részről az is 
igaz ám, hogy egyedül törvényesek valának, a’ törvényen túl 
még a’ szabad szükségeseket sem tevék.

Negativ erényeiket mi most bámulni nem érünk reá, ha 
mellettök elbukunk, igen sovány vigasztalás lesz az magukra 
nézve is. —

A’ minisztérium valami boldog középszerűséget akar 
követni, mellyben aztán nagy kényelmesen gyönyörködik.

Oh ők igen jeles, és szelíd jellemű emberek, még ta
lán az ambitiótól is mentek, legalább amollyan világtörté
neti dicsőségre törekvő hiúságot eddigien nem tapasztaltunk 
bennük;— a’ tusculanumi szerény kéjekkel is beelégedni lát
szanak;— 100— 200 falu elismerő bizodalma magukon kí
vül ragadja leiköket.

Oh nemes egyszerűség!
Minisztereink csendes béke idején igen igen jó kormány 

férfiak volnának, főkép egy már egészen tökélyesült gépezet 
mellett: mert megjegyzendő ám, hogy még eddig az organi- 
zálásbansem igen tüntetékki magukat;bureaujok is máig a- 
mabilis láblabirói confusióból van szerkesztve, hol némely- 
lyek igavonó marhák, másoknak pedig kényelmes sine cura- 
ként ajánlkoznak a’ hivatalok. Máskor példákat fogunk idéz
ni erre vonatkozólag.

Csendes békességben tehát igen derék alkotványos 
emberek volnának minisztereink. Szeretik a’ szabadságot, de 
nem azon magasztossággal, minőt forradalmi jellemekben 
találunk, nem azon eréllyel, minőt a’ nehéz idők követelnek.
A’ szabadságot ők nagyon is kis körben fogják föl. Ország
szabadságról talán fogalmuk sincsen, csupán a’ házi küszö
bön vélik lakozni azt. Ez a’ mi halálos nyavalyánk.

Kossuth a’ múlt országgyűlést többször vádolá a’ már- 
tíusi napok előtt arról, hogy falusi politikát követnek, azért

inditványozá hires föliratábari, hogy emeljék föl azt az ese
mények színvonalára. Ezt máig sem kellelt volna elfeledniük.

Nekik a’ körülmények fölött uralkodniok kellene, nem 
pedig azok által sodortatniok.

Humanitás, jámbor, bárgyú humanitás fenekedő ármá
nyok ellenében igen tompa fegyver.—

A’ merészség éles pallosát kellene villogtatniok, mi
dőn egy nemzet megmentéséről, jövő nagyságáról van szó. 
Ók azonban korunknak valóságos Dobzse Lászlóik.

Kicsinyes fogáskákkal akarnak győzelmet venni a’nagy- 
szerü, rendszeres ármányokon: holott elszánt határozottság
gal lehetne csak megtörni a’ kígyó fejét.

Igen uraim, táblabírói nyomorúságos politikájokkal—  
legfölebb sírját ássák meg önök a’ nemzetnek.

Önök nem forradalmi tehetségek, pedig nekünk 
most ezekre van szükségünk.

Irtózatos felelősséget vállaltak önök midőn jelen politi— 
cájokra esküvének: miatta ugyan, mint mondók, békés tör
vénykezés utján nem ítéltetnek biróilag el; de nem kell feled
ni, hogy jöhet egy forradalmi bíróság, melly aztán a’ táb— 
labirói politicának in natura fejét veendi el.

B i z t o s  p é n z a l a p .
III.

Hazánknak, mint már többször emlitém, jelen körülmé
nyei közt sok pénzre van szüksége. Az öszszeget csak ország 
jövedelmei kezelésére megbízottak lehetnek képesek bizto
sabban meghatározni. Én az itt ajánlott módot csak általá
nyosságban szándékozom feltüntetni, melly után a’ részletes 
kidolgozás, igénytelen véleményem szerint, nem volna nagy 
nehézségek alá vetve.

Jeleljen ki a’ status a’ korona és királyi javadalmakból 
annyit, mennyi középszámitással mintegy két millió forintot 
jövedelmez. Tekintse ennek felét úgy, mint a’ fölveendő köl
csön kamatját; másik felét pedig, mint a’ törlesztésre szánt 
öszszeget. A’ fölveendő kölcsön e’ szerint 5 procentre szá
mítva 20 millió forintot fogna tenni; melly állhatna 100 
ezerszáz,és 20 ezer ötszáz forintos statuskötelezvényből. E- 
zekből a’ status csak annyit fogna kibocsátani, mennyireje- 
lenben szüksége volna, ’s a’ még ki nem bocsátott kötelez
vényekre eső kamatot a’ status venné át. A’ status illy kötelez
vényeit elfogadók—• akár hazafiak akár külföldiek legyenek 
azok, részvényesekül tekintendők. Ezen részvényesen: teljes 
biztosillatása végett, engedje a’ statusa’ nevezett jószágok 
igazgatását saját elegendő ellenőrsége mellett, a’ részvé
nyeseknek, kik a’ részvények mennyiségéhez képest szava
zattal bírván, a’ zálogjavak igazgatását a’ többség akaratja 
szerint választandó bizottvány által eszközlenék; melly vá- 
lasztvány mind a’ rendes kamatokat, mind pedig a’ törlesz
tést illő módon és arányban intézni köteleztetnék.

A’ status a’ kibocsátott kötelezvényekért fölszedett pén
zen vegyen és váltson aranyat és ezüstöt,’s tegye —  azt egy 
arra felállítandó bank alapjaul ’s bocsásson forgásba az alap
hoz 2'12 arányban álló pénzmennyiséget bankjegyekben —  
a’ fönebb nevezett bizottvány szoros ellenőrsége mellett. A’ 
bankalapnak évről évre —  arany és ezüsttel leendő szapo
rítása, a’ bankjegyekre nézve, törlesztés gyanánt szolgálnak. 
Láthatni ebből, hogy ha a’ bankalap itt 10 millió forintot ten
ne, arra 25 milliónyi bankjegyet lehetne forgásba bocsátani, 
mellynél fogva a’ status 15 millió forint kamat nélküli köl
csönt bírna. Az erre eső kamatokat a’ status évi jövedelmei
ből törlesztésre fordíthatná, miszerint helyes intézkedés után 
az egész 35 milliónyi adósság 12— 13 év alatt teljesen el
törlesztetnék.

Ezen statuskölcsön kezelésében úgy kell a’ statusnak 
intézkedni, hogy a’ kölcsönnel egybe kötött bank, a’kölcsön- 
intézettel mindig szoros viszonyban maradjon; miszerint a’ 
bank a’ kibocsátott statuspapirokért; mindig legyen kisebb 
bankjegyeket adni, a’ bankjegyeket pedig mindig képes le
gyen illő forgásban tartani vagy maga is, valahányszor meg- 
kivántatnék, arany vagy ezüst pénzzel beváltani.

Ezen intézkedés főbb előnyei következők fognának 
lenni : —

lször. A’ teljes hitel! mellynél fogva a’ statuspapirok 
mindig legalább alpari fognának állani: mert a’ kamat a’ bi
zonyosjövedelemből biztosítva lenne. Már pedig annak, mit 
1’ agiotage-nak neveznek,első oka mindiga’ bizonytalanság, 
melly akkor szokott fejlődni, midőn a’ status nem tesz, vagy 
nem tehet eleget kötelezettségének. Illyenkor a’ hitelezők 
kénytelenek különböző üzéri mesterkélésekben keresni kár

mentesítést. Itt aztán szabad játéka nyílik a’ tőzséri fortélyok
nak; mellyben mindig —  a’ hitel nagy csökkentésére, a’ já 
tékot nem győző szegényebbek érdekei esnek áldozatul. Ezen 
körülmény a’ hitelnek nagy kárt okoz,’s épen azért szükséges 
a’ teljes biztosíték ’s pedig illyen az, mellyet az intézet nyújt. 
Mert ha mindjárt maga a’ nemzet ’s kormányforma buknék is, 
a’ hitelezőknek átadott zálogjószág mindaddig tulajdonuk 
maradna, mig az adósság eltörlesztetnék. Olly barbár hadat 
pedig a’ 19dik században nem tehetünk fel, melly a’ tulajdon 
szentségét vad önkénnyel illetni merné. Egyébiránt épen a’ 
teljes hitel biztosítása végett szükséges a’ kamatot és tör
lesztést biztositó zálognak nemcsak lekötése, de átadása is. 
De e’ melletlteljesen hiszem, hogy a’ nevezett intézet hitele 
a’ pénzek mostani ingadozása, a’ hitel mindenfelé tapasztalt 
csökkenése mellett, olly nagy lenne, miszerint a’status általa 
czélját teljesen elérhetné.

2szor. Hogy az ajánlott módon a’ status 35 millió köl
csönre, csak 20 milliónak kamatját fogná űzetni,’s azt is csak 
azon arányban és időtől kezdve, a’ mennyiben és mikor azt 
hasznára kívánja forditanijmert a’ki nem bocsátott öszszegért 
maga veendenéa’ kamatokat.

Ismerem az ellenvetést, melly ezen tervem hallatára, 
bizonyosan többek előtt mintegy önként fölmerül. Miszerint 
az fog mondatni, hogy a’ terv léha, mert az említett zálogja
vak már más czélra köttettek le , ’s így e’ czélra többé nem 
használtathatnak.

Erre röviden csak azt mondhatom, hogy én sem a’ tu
lajdon szentségének megsértését, sem a’ törvény megszegé
sét, sem a ’földbirtokos osztálynak — minta’ magára hagy
va gyűlöletes pénzaristokratia ellensulyzójának, bukását nem 
óhajtóm. El tudom gondolni, minő elemet nyernénk helyettük, 
tönkre juttatásuk után. Azonban bizonyára nem egyedül va
gyok, ki azt óhajtottam volna, hogy azon roppant teherre 
nézve, mellyet a’ status a’ kármentesítés által elvállalt, az 
illetőkkel méltányos arányban osztozott volna. Azon tehernek 
legalább egy negyedét a’ jobbágyon lehetett volna hagyni, 
másik negyedét a’ földbirtokos szinte elbírhatná, ’s igy a’ 
még fenmaradtkétnegyedet a’ status könnyebben vállalhat
ná el. Illy intézkedés mellett, a’ robot nem egyszerre ’s egé
szen szűnt volna meg, ’s a’ parasztságnak az ingyen fölmen- 
tetés által táplált azon véleménye, hogy a’ földesur az úrbéri 
tartozásokra nézve eddig csak törvénytelen bitorló volt, nem 
demoralisálná a’ foldmivelő osztályt. Ez nem nyúlna gon dat- 
lan következtetéssel más törvényes birtokához, ’s csak egy 
törekvés foglalkodtatná elméjétt. i. magát —  a’ mostani ked
vezőbb körülmények között—  az úrbéri tartozások alól tel
jesen megváltani. Ingyen és sokat még a’ koldusnak is, ká
ros következések nélkül, ritkán lehet adni. Egyébiránt nem 
szándékom itt ezek fejtegetésébe bocsátkozni. Elég megem
lítenem, hogy biztosabb expediens hiányában, a’ zálogként 
adandóstatusjavakjovedelme,tudassák a’ nemesség által ez
után fizetendő adó mennyiségébe, vagy még inkább, a’ ke- 
zelhetés könnyítése tekintetéből, a’ begyűjtött adóból annyi 
tétessék le, a’ földbirtokosak kármentesítésére rendelt pénz
tárba, mennyivel a’ lekötött zálogjószág jövedelmez.

Ez egyszerű vázlata igénytelen tervemnek, az egész 
csak a’ legáltaiányosabb vonalmakban van előterjesztve. 
Mindnyájan azzal kívánunk használni imádott hazánknak, a’ 
mivel birunx és kik távol állunk a’ cselekvés positiv terétől, 
a’ haza szent nevében minden áldozatra készen, midőn azzal 
használhatni véljünk,véleményeinket, mint a’ honszeretet su~ 
galta elmélkedés gyümölcseit vetjük a’ hazafiság szent ur
nájába. K o v á c s  Ká r o l y .

N é p n e v e l é s i  i n t é z k e d é s e k .

II.
N e g y e d s z e r  ama rendeletben eltakarva az is mon

datik: hogy széles e’ hazában nem találkozik tizenkét ember, 
ki ismervén a’ külföldi nevelés rendszereit, azokat hazai ezé- 
lokra ügyesen felhasználni tudja.’S igy igen természetes kö
vetkeztetés: hogy, ha illy képzettségű sincs, mikép lenne ol- 
lyan, ki talán mégteremtőleg is föllépni bírjon?

Szorítkozom most csupán a’ kérdéses 12 egyedre. Ré
szemről el nem tudom hinni: hogy egész hazánkban ne talál
kozzék 12 ember, ki— ismervén a’ külföldön divatozó nép- 
nevelő-’s képezdei elveket ’s gyakorlatot, ’s a’ mai szaba
dabb szellemtől lévén lelkesülve— a’ leendő népnevelők ta
nárául föllépni képes legyen. Nem, illy szegények nem lehe
tünk ! —
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Kétségkívül van számos ollyan— ’s pedig minden val
l o n __ki a’ miveit külföldet paedagogiai Studium szempont
jából járta be; van ollyan is számos, ki, hanem járt is kül
földön , a’ szellemvilág kapcsainál fogva bele okult ’s bele 
mélyedéit a’ haszonvehető legjobb nevelési rendszerek szel
lemi kivonatába; ’s -igy a’ 12 ember fölött —  netán egy kis 
körutaztatás mellett, mint már érintém— épen nem eshetünk 
kétségbe. —

De tegyük fel bár a’ legrosszabb esetet, s mondjuk. 
hogyhátnincs 12 illy ember a’ hazában ; de azt már csak 
senki sem fogja tagadni: hogy legalább h a t  mindenesetre 
találkozik. Tehát e hattal kell megkezdeni, de tüstént, a’nép- 
nevelésuj korszakát; mert jobb , ha eleinte mindjárt most 
csak egy vagy két jó képezdével bírunk , mint ha csak két 
három év múlva bírunk hattal vagy nyolczczal egyszerre.

’S ezek ime igénytelen észrevételeim az emlitett ren
deletre. Ha már egyáltalánnem lehet rajta változtatni, (azon
ban miért volna lehetetlen ?) legalább egy évre szeretném 
szorítva látni a’ külföldön töltendő tanfolyamot, melly aztán 
ne is annyira iskolázás, mintszabad’s önálló lelkű birálgatva 
— tapasztalás színét öltse magára.

Meg nem válhatom e’tárgytóla’ nélkül, hogy még egy
szer viszsza ne pillantsak a’ R. és N. érinteti czikkére, melly- 
ben e’ 12 ifjúnak kiküldését főleg a’ p r o t e s t á n s  Porosz- 
ország szempontjából ostromolja. Mondám már, hogy én 
nem a’ protestantismuslól, hanem a’ pietismustól tartok, je
lenjék az meg bármi köntösben, akár prot. szenteskedés, a- 
kárjezuitaképmutatás alakjában.Minden nevelésnek v a l l á 
s o s — erkölcsinek kell lenni,— de a’ hi tvallás saját tantár
gyat képez. Nem lehet és nem illik az egész nevelésre, az e- 
gész tanításra hitvallásos azaz f e l e k e z e t i  szint ömleszleni, 
hacsak a’ vallásháborúkat újon föléleszteni nem akarjuk,mel- 
lyek bizony sem egyik sem másik részen nem nagy dicsősé
get véstek a’ történet— az e m b e r i s é  g-történet lapjaira. 
Ki kell valahára bontakoznunk ama középkorú sötétségből, 
melly a’ serdülő nemzedéket a’ tanoda zárt falai közt hitval
lási gyűlölködésre uszítja egymást itt eretneknek, amott fa- 
nalicusnak gúnyolván. Kinek mi a’ h i t e ,  azt tartsa szive 
szentélyében, ’s ka ke l l ,  vallja nyilván is, de ne fitogtassa 
ok nélkül utón útfélen egymást boszantva, ingerelve, izgatva, 
gúnyolva. Ez nem foly a’ s z e r e t e t elvéből és tanából,ama 
szent szerétéiből,mellyet Krisztus urunk tanított, melly szerint 
m i n d e n  e m b e r t  egyképen kell szeretnünk. Miily vakság 
az, melly e’ s z e r e t e t e t  hozza olly éles ellentétbe a’ h i t-  
tel, hogy egymástól a’ szebb jövő r e m é n y é t is eltagad
juk, holott csak úgy teremhet üdv és béke a’ vallástan nyo
mán, ha ama három főerény tökéletes öszhangra olvad, épen 
úgy, a’ mint tökéletes egészet képeznek üdvezitőnk isteni 
tanszerkezetében. Egyik a’ másik nélkül színtelen, ’s hatály
talan leend. Tehát hit, remény és s z e r e t e t  legyen alapja 
népünk nevelési erényességének. ’S azért félre minden fe
lekezeti gyűlölködéssel.

Épen ez okból nem volna tanácsos a’ ,R. és N.‘ köve
telésére hallgatni, melly állodalmi köztanodák mellett még 
vallási e 1 e k e z e t i tanodákat is igényel.Mi volna ez egyéb, 
mint újabb gyújtó szövőinek a’ felekezeti gyülölség tűzvészé
nek élesztősére? ’S igy véve a’ felekezeti tanoda az állada- 
lomban csak zúgintézelté aljasulna. Azért ne hallgasson az 
állodalom illy szűkkeblű igényekre.

Állodalmi nevelést nekünk! de jót, mindenoldalút, kime
rítőt , nemzetit!

Tudom én, mivel tartozom hitvallásomnak, ’s megmu
tattam elégszer, hogy katholikus lenni tudok és akarok, hol 
katholikusul kell föllépnem,— ’s pedig lelkem benső ihlett— 
ségéből, szivem lángjával tudok az lenni, noha némellyek azt 
is csinált hírnek gúnyolták. De más részről soha sem tudnék 
abba megegyezni, hogy ott, hol a’ nemzet k ö z n e v e l é s e  
forog kérdésben, felekezeti harczok csóváit szórjuk a’ kön
nyen gyúlékony anyag közé.

’S azért ne hallgasson az állodalom egyoldalú tanácsra; 
— katholikusok részéről ne csupán a’papságot kérdezze meg 
a’ nevelés teendőire nézve, hanem kérdezzen meg elfogulat
lan n e v e l ő k e t  is, kik a’ nevelés ügyét a’ felekezetesség- 
nél sokkal magasb k ö z m ű v e l t s é g i ,  k ö z n e m z e t i s é 
gi  szempontból fogják fel. Ha lehetnek kereskedelmi kamrák 
a’ kereskedés ügyére nézve; miért ne lehetne nevelési ma
gántanács a’ nevelés dolgában is. De ez necsak papokból 
szerkeztessék öszsze; kiváltpedig csupán főpapokból ne,mert 
ők az egyoldalúságnak legelszántabb bajnokai. Az istenért, 
kerüljük az egyoldaluságol.Közegyelértésból— de nem szám
szerinti súlyból csupán— fejlődhetik ki üdv és emberiéti (hu
manitási) önállóság. Az egyoldalúságnak jövője átok és 
pusztulás! N e y  F erencs.

II. Ki r á 1 y i s z ó z a t a ’ c sa  j k ás o k és h a t á r őrö k hö z. 
Első Ferdinand isten kegyelméből Ausztria császárja, 

M a g y a r -és Csehország apostoli királya ’stb. biztosít
j u k  császári és királyi kedvezésünk 's kegyelmünkről 
minden hő csajkásainkat ’s határőreinket :

Folyó évi jun. 1 Okén kelt nyilatkozványunkban intettünk 
titeket, hogy a’ közétek lopódzott lázitóknak, kik vakbuzgó 
sugallataikkal titeket irántunk ’s felséges őseink iránt sokszor 
bebizonyított hüséglek és engedelmességtekben különféle 
ámítások által megtántoritani igyekeznek, hitelt ne adjatok: 
ennélfogva sajnálkozással értettük, mikép többen a’ csajká- 
sok és a’ péterváradi határőrök közöl ezen ámítások által tév
útra vezettetvén, császári vagyonúnkhoz nyúlni ’s 8 ágyút 
maguknak eltulajdonilni vakmerősködtek, sokan határőreink 
közül lakhelyeiket elhagyva czél nélkül tévelyegnek, ’s földei
ket munkálatlanul hagyják,sőt fölebbvalóik ellen nyílt lázadás
ra keltek.

Ezennel intünk benneteket mégegyszer, hogy csendre 
és engedelmességre térjetek, a’ 8 ágyút azonnal viszszaál- 
litsálok, családaitokhoz viszszatérvén, földeiteket műveljétek, 
’s igy magatokat császári kegyelmünkre érdemesekké tegyé
tek. —  Sehonnan sem fenyeget titeket veszély, vallástok és 
nyelvetek megvédetik, ’s mi a’ ti gyüléstek által élőnkbe ter
jesztendő törvényes kérelmeiteket’s óhajtásaitokat atyai kész
séggel teljesíteni, ’s titeket, mint istenben nyugvó felséges 
atyánk, tovább is ótalmazni ’s védeni fogunk; de egyszersmind 
nyilvánítjuk, hogy a’ nektek kihirdetett legfelsőbb parancsaink 
iránti engedetlenséget nem tűrjük,’s azoknak megszegőji el
len érdemök szerint intézkedendünk.Eltévedettek! térjetek en
gedelmességre, ’s akkor titeket császári kedvezésünk ’s ke
gyelmünkről biztosítunk. Kelt liroli fővárosunkban Innsbruck
ban, jun. 16kán, 1848. Ferdinand s. k.

Az illyr—bánsági ezred kerületéből jött legújabb tudó
sítások szerint, a’ határőrvidéken a’ törvénytelenségek fokról 
fokra hágnak. Bizonyos Stratimirovics által Pancsováról, dől— 
lávái századbeli 50 közembernek kísérete mellett az ó-pa- 
lánkai harminczadhivataltól, az úgynevezett nemzeti congres- 
sus nevében 1043 forint e. p. erőszakkal elviteleit.—  Az 
őrvonal (Cordon) több helyütt tettleg átrontatolt, ’s az ez- 
rcdparancsnokság azt nyilvánította, hogy mindezen tetteket 
meg nem akadályozhatja, mert azok a’ nép akaratán alapul
nak.—  A’ homoliczi fiók veszteglő-intézetnél folyó hó I4én 
a’ nélkül, hogy az őrvonali hatóság által meggátoltathatott 
volna, erőszakos veszteglet-áthágás történt,minthogy a’ 
Szerbiából nagy számmal áttörőkel magok a’ homoliczi lako
sok vezették. A’ folyó hó 1 lkén kibocsátott felszólítás kihir
detése végett Dreihann alezredes által az ezredi kerületbe 
küldetett Loncsarevich alszázados Dollován a’ nép kívánaté
ra lelarlóztattatolt és Pancsovára vitetett, hol Krivolich bán
sági alhadnagygyal együtt a’ bizlossági választvány állal fog
va tartatik, ’s kiszabadítása a’ fő hadikormányzó parancsa 
következtében sem eszközöltethetik. —  Fejértemplomon fo
lyó hó 16. az illyr és német párt közöt' komoly öszszezendü- 
lés történt, mellynek véres kövelkezvényei csak nagy bajjal 
hárittathattak e l . — Egy Belgrádban ugyancsak f. hó 16án 
kelt tudósítás szerint a’ Karloviczról Pancsovára vitetett úgy
nevezett nemzeti pénztárt Belgrádba menekítették, ’s a’ szerb 
pénzügyi minisztériumnál tették le. — Végre a’ péterváradi 
ezredben az őrvonalt a’ beállott anarchia mellett fel kellett 
oldani, és az átmeneteit egészen szabadon hagyni. A’ nemze
tiségek öszszendülése tehát úgy látszik, a’ bánsági részeken 
js terjed, minek legszomorúbb következései lehetnek, ha 
csak ő felségének a’ halárőrvidékiekhez ’s a’ horvátok- és 
tótokhoz intézett utóbbi manifeslumai a’ kedélyeket le nem 
csendesítik. K.— y.

Anno Dni l848vo  20ma hujus délutáni 4— 5 óra táj
ban csudálatos jelenei volt Budapesten. A’ tekintetes, nemes 
nemzeles és vitézlő (Hol ?—• a’ gönyüi kukoriczában), tábla- 
bírói kar, mint ereklyéje a’ múltnak, eősi tempóra tí fiakker- 
nyi bizodalmát villa’ minisztériumnak; deputálvat. n. Heves
megyéből. —

Az árvaleány hajból kötött seprűkkel ékesilell deputatio 
bajuszlalan éretlenségében robogva haladt végig az ulczá- 
kon: de kissé mégis hoszszu orraim ért már előtte való na
pon a’ pesti vendéglők asztalánál annyira capacitálódlak ő 
spectabilitásaik, hogy bánni kezdék a’ burlesque expedi- 
tiót, kettőjük oda nyilatkozván, miszerint: ,,denique csak sz- 
—  abb az ember a’ vidéken, hol zavaros szemüvegen nézi 
a’ dolgokat, mellyek Pesten tisztán látva épen legkevesbbé 
olly bizodalomra méltók.“

Ti mondátok! —
Kiváncsiak valánk egyúttal tapasztalni, miként vitetik 

véghez a’ depulátió utasításának azon mulatságos része,mi
képen a’ forradalmi csarnokbeli fiatalság alyailag Hevesme- 
gye szellemi útjaira volna capacitálandó. Azonban szivünk 
mély fájdalmára csak egy pár explorator jelent meg a’ ká
véházban, hol a’ hatóság in corpore lett volna megalázandó.

Oh táblabiró nép, te nagy vagy a’nevetségességedben. 
Utasításod megvan szegve, vond kérdőre küldötteidet, hogy 
a ’ hatóságot egy kávéházi közönség előtt nem tevék guny- 
tárgygyá.

Ennyit üdvözletül a’ komédiára.

V i d é k i  m o z g a l m a k .
N a g y b e c s k e r e k , j u n i u s  23ánA’ követválasztások 

nagyobb része befejezve van, —  követek ezek: Dániel Pál, 
Plechl József,Rónay Lajos, Hertelendy Miksa, Karácsonyi An
tal, Bakálovics Szilárd, Bogdanovics Gilibárd, Raczkovics 
Kozma, Sztojanovics Mihály, és Hadzsics Lázár.

Ismertetésökre elég legyen annyi : miként a’ nép nem 
tévedett midőn őket az alkolványos jogok legszebbikének ke
zelőjévé tette ; egyet kivévé mind érdemesek a’ bizodalomra, 
mellyel a’ nép felruházta őket. Többen közülök az utolsó na
pig nem is tettek lépéseket megválasztatásuk végett, ’s csak, 
akkor határzák magokat el,midőn a’ nép bizodalma által fel
hivatva voltak.

Erőtetés, ’s hivatalos állásának kizsákmányolása áltat 
csak a’ nagykikindai kerületi biró Raczkovics Kozma tette 
magát követté, honnan a’ veri űcatió alkalmasint elulasitand- 
ja.Neki sem tudománya,sem képessége nincs,sem bizodalmát 
magával nem visz. A’ nép várja az alkalmat, hogy tóle meg
szabadulhasson. Megválasztása után azonnal óvások tétettek, 
és a’ mennyiben igaz, hogy az öszszeirás helytelenül történt, 
hogy abból sokan kihagyattak, más, képességgel nem bírók 
pedig bevitetlek, a’ mennyiben a’ panaszok alaposak; bizton 
hiszem, hogy az országgyűlés által figyelembe vétetni fog
nak. Raczkovics uram pedig megtanulhatta volna, miként a’ 
néppel játszani, annak magát feltolni nem tanácsos;elég baj az 
öszves hazára nézve: hogy bizonyos urak a’ nép minden jo
gainak hivatal szerinti depositariusaivá teszik magokat, és 
megtestesült Önzésük a’ legszélsőre ingerli a’ nép kedélyét,

litvánnak a’ nagykikindai vérnapok, legye Raczkovics 
ur kezét szivére, ’s kérdezze meg magát, vájjon a’ tanács
nak mennyi része volt az okban, melly e’ borzalmakat elő
idézte? és ha nem verte meg vaksággal a’ természet, látnia 
kell, hogy a’ keserűséget a’ tanács idézte elő , és azon ta
nácsnak ő tagja volt. Raczkovics ur képviseli a’ kikindai ke
rületet, mellynek irántai ellenszenve minden pillanatban ki
tör. Ha nem okult az eddigi eseményeken, úgy csak tökéletes 
elutasítás mentheti meg tölle a’ népet!. .

Ezenismérteléssel tartoztam a’ közönségnek, melly őt 
látni fogja, és csudálandja a’ népet, melly illy egyedet vá
laszthat képviselőjéül.

B. Komlóson mig a’ választás nincs befejezve, de hihe
tő, hogy a’ szavazatok többsége az intelligentia által kijelölt 
fiátólB o g d á n é leend. Cs.

T e m e s m e g y é b e n ,  f. hó 2 lkén a’ következők vá
lasztatlak országgyűlési képviselőkül : Y uk o v i cs  Sabbás, 
G o r  o v e Ist.,V ár  ko n y iÁdám, R ő t h Sándor, Ki s s  Mikl.r 
F is eh e r  István szivarkereskedő, D e s k o  N. , N y é k y  
Albert. —

Temesvár városrészéről F i  l e p  Lipót választatott 
képviselőnek. Versecz választói Sz e m e r  e Bertalan bel
ügyminisztert akarják képviselőjükül.

K o m á r o m  m e g y é b e n :  országgyűlési képviselők 
a’ tatai kerületből: S á r  k özy József; a’geszlesiból: ilj. P á z -  
m á n d y  Dienes; az udvardiból: H a l a s s y  Ede ; a’ csalló
köziből: £ h y c z  y Kálmán.

S z a b a d k a  városnak junius 20kán tartott képviselő 
választása következő eredvényü volt:az első kerületben Sp e 1- 
l e t i c h  Bódog-'fölkiállással;a’ másodikban: V oj n i c s  Lu
kács a’ szavazók legnagyobb többségével.

Pestmegyének váczi kerületében f. hó 25kén egyhan
gúlag, minden ellennyilatkozat nélkül H aj n i k P á l  válasz
tatott képviselőül. — Nagy Kőrös városáhana’ többség ha
sonló bizalmában T a n  á r  k y B é l a  r é s z e s i t t e t e t t .

P o z s o n y ,  junius 19. Tiszlválasztásunk példás rend
del ment véghez. Mellőzve a’ részleteket, im itt az eredvény :

Polgármester: N é m e t h  Károly, volt főbíró, a’ me
gyei értelmiség egyik fény csillaga főbíró: B aj cs  József, 
előbbi városbiró, kapitány : V e es  e r  a Bernát. Tanácsno
kok : Bari! János, Ferenczy Károly, Scharitzer György, Do- 
belmann Ferencz, Neszter József, Motkó Ferencz, eddigi ta
nácsnokok , ezekhez járulnak Kampfmüller Ferencz, Hau- 
szer Ernő, Dobrovits Mihály ügyvédek, és Jusly Henrik, ed
digi törvényszéki jegyző. —  Jegyzői hivatal: főjegyző az 
eddigi, Be dn a r ic s Endre aljegyző: Lathner Móricz, tör
vényszéki , Gottl Móricz, polgármester biztossági: Szakmáry 
Ernő, kapitány hivatali: Beutelhauser Ferencz. — Főügyész: 
Póscli Ágoston, alügyósz: Sch’átzl Endre, Lévéltérnok: Gürth 
Mihály megerőltetvén, főszámvevő lelt Gratal Károly, alszám- 
vevő: Molnár Imre. Tiszti orvosok és mérnök az eddigiek 
maradtak. Képviselőink számmal I66an azuj formákban ma 
tartott első közgyűlés alkalmával loleskedtettek. Ugyan e’ mai 
gyűlésben határoztatolt, hogy a’ magyar nyelvben járátlan 
képviselők tekintetéből egy rendes fizetéssel ellátandó f o r d í 
tó alkalmaztassák a’városnál,ki az illető miniszteriális,’segyéb 
hivatalos iratokat német nyelvre tegye át közülós elébe terjeszt
hess  végett. —  Kövelvalasztásunk határnapja f. hó. 21ke 
van kitűzve. —  R. L.
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L i p t ó b ó 1. Folyó észt. jun.6án tartat ott Szent-Mikló-
son első alispánunk elnöklete alatt a megye közönségét kép
viselő állandó bizottványi ülés, melly alkalommal Hevesme
g y én ek  a’ magyar felelős kormány iránti bizodulom-szava-
zásra megyénket felhívó levele felolvastatván, ennek foglalat
ja zajos éljenekkel fogadtatott, ’s mivel egész megyénk az 
ezen levél által kifejezett érzelmeket belsejében már régen 
honosultaknak tudja,elhatároztatott: „hogy megyénk Heves
megyének fölszólilásában csak saját meggyőződései pillant
ván meg, ez iránti lehető legnagyobb rokonszenvet kijelenti 
és sebes postán tisztelt felelős kormányunknak nyilványitam 
fogja: miszerint hazánk ügye tisztább kezekbe nem adathat
ván, meggyőződve van: hogy e’ hon boldogsága sjava illy 
nagy hazafiak által bizonynyal előmozdiltatni s lentartatni 
fog“ miről Hevesmegye is értesiltetni határoztalott. Indít
ványba hozatván továbbá: ,,miszerint alkotván} unk erőssége 
csak ügy fentartható, ha az országunk egészébe befolyó ré 
szek étire olly egyedek tétetnek, kiknek e helyrci alkalmaz
tatásuk a’ kormányuk alá adottak közbizodalmának kifolyása, 
’s megyénk első alispánja Szentiványi Jenő iránt nemcsak há
rom országgyülésrei egymásutáni küldésénél, de ez alatt ’s 
ezután is mindenkor nagy bizodalmát és szeretetétmutalá ki, 
a’ magyarországi felelős kormány ennek megyénk főispán
jává leendő kineveztelésérc megkéressék,“ mi is közakarat
tal elfogadtatott.

Ezután olvastatott megyénk szerelellmásodulispánjának 
Rakovszky Móricznak hivalaláróli lemondását s ennek a 
megye közönsége kezeibe viszszaadását magában foglaló fo
lyamodványa, melly is a’ nevezett, megyei pályára léptével 
kimúl ilott szeplőtelen elveihez ’s tiszta jelleméhez mindeddig 
mindenkor hű, saját érdeke háttérbe szorításával is a’ közjót 
minden áron semmi áldozattól sem rettegve szüntelenül e- 
gész erejével előmozdítani törekvő’s drága hazánk ez üdvös 
átalakulásánál is részvevő egyednek viharos megéljenzésé- 
vel fogadtatott, mert tudá Liptó közönsége,hogy ámbár őt 
mint megyei tisztviselőt elvesztő, ő mégis mint Hradek és 
Lykava országos uradalmak főtisztje is,ugyanazon lelkes ha
zad, ugyanazon közjóért és igaz ügyért egész leikéből har- 
czoló bajnok ’s ugyanazon áldozattól nem rettegő hű meg
őrzője leszen elvei ’s jelleme tisztaságának és szeplőtlenségé- 
nek, a’ miilyen mindeddig volt ’s örvende azon: hogy or
szágunk ezen két nevezetes uradalma illy biztos tiszta kezek
re bízatott. Ezután másod alispánnak Lehoczky Károly hadi 
főpénztárnok’s ennek helyére Pongrácz Kázmér helyettesit- 
tetlek. —

Junius I7kén tartatott középponti valasztvány szent- 
miklós és Rózsahegy választó helyein egyszerre tartandó kö- 
velválasztás határidejétjun. 26ratüzé ki,mellynek eredvényét 
azonnal megtörténte után közlendem. —-

Megyénk a’ legnagyobb panslavisticus megyének kiál
tatott ki’s népünk még is olly csendes békeszerelő, hogy az 
izgálók számítása e’ nevezetes pontnál nagyon meghiúsult,’s 
bizton állíthatni: hogy czéljokat Liptó jó népénél kivíni soha 
sem fogják, ’s irányukatszándékuk kiviteléhez alkalmatosb vi
dékek felé venni kénytelenek lesznek.—-Valóban szép volt 
látni Rózsahegy városunkban tartatott tanácsválaszlásnál, ezen 
város ’s hozzátartozó utczái lakosainak (számra öszszvesen 
7 0 0 0 )  nemzeti nyelvünk, hazánk és törvényeinkhezi lelkes 
ragaszkodásukat. Midőn tiszlujitás előtt megkérdeztetének : 
n akarnak é panslávok lenni, vagy csak ezeknek tekintetni is?“ 
egy torokkal válaszolák : „Nem! és százszor nem! —  sokan 
közülünk nem beszélnek ugyan még magyarul, de fiaink már 
tanulják édes hazai nyelvünket, ’s nemsokára beszélni is fog
nak magyarul; éljen a’ király,éljen a’ haza, éljen magyar fe
lelős kormányunk, maradjanak sértetlenül törvényeink, ma
radjon sértetlenül hazai diplomatica nyelvünk!“ —

A’ Budapesti Híradónak f. észt. jun. Sáróli 867ik szá
mába Sóvárról Írottak kebleinket iszonyattal ’s borzadással 
tölték el,látván: „hogy Dominkovics sóvári sóbeszedő vezér
lete alatt az ottani tisztek nagyobb .«.zárna által hazánk törvé
nyei lábbal laposlatnak, hogy azok,kiket a’ haza táplál,érdekei 
ellen törnek, honi nyelvünk iránt (mellynek használása nélkül 
törvényeink szerint nem is hivataloskodhalnak) legnagyobb 
ellenszenvvel viseltetnek 5 ’s hogy az uj rendszerrel megbá- 
rálkozni nem tudván, a’régi szolgainak viszszaállilását óhajt
ják,“ —  bízunk azonban erélyes felelős kormányunkban ’s 
reményijük: hogy—  ezen hir alaposságáról meggyőződvén 
a’ törvény tapodok iránt olly intézkedésekeit teend, millyeket 
drága hazánk érdekei ’s törvényünk szentsége igényel.

D e t  r i eh Flöri.

K u n s z e n t m i k l ó s  (folytatása.)
Másnap korán reggel fölmentem a’városházhoz, hogy 

olt bevárjam a’ vidékieket, ’s ha mindnyájan együtt lesznek, 
a’ választás előtt igazoljam magamat a’rám dobált vádak el
len. Néhány perczig állhattam oltmagamban, midőn mellet
tem e’ szót hallom „szemtelen.“ Oda pillantok, kiszólt? hát 
egy tiszteletreméltó individuum, ki fiatal korában az apámtól 
egyszer negyven bankó forintot kért kölcsön, adott is neki.

Később tudta meg az apám, hogy a’ jó madár saját apjától 
puskát pisztolyt és lovat lopott ’s elugrolt: pusztai betyárnak. 
Egy időig b lyárkodott,az után elfoglák’s utóbb szabadszállási 
biró lelt, és ettől fogva nem a’ szomszéd határokat, hanem 
csak születési városát lopta. Ez az ember mondá nagy része
gen mellettem, hogy „szemtelen.“ Meg sem gondoltam, hogy 
rólam beszél, ’s mint feléje fordulok, azt mondja: „igen,igen, 
szemtelen! mit szemtelenkedik itt?“

Oda léptem hozzá, ’s igy szólék :
—  Kérem az urat, válogassa meg a’szavakat.
—  Nem válogatom meg a’ szavakat, felelt részegen: 

hogy mer az ur itt szemtelenkedni ?
—  Még egyszer ismétlem, szólék, válogassa meg a’ 

szavakat!
Mire ezt kimondtam, azt vettem észre, hogy körülvett 

egy egész dühöngő részeg csapat. A’ jel meg volt adva, min
denhonnan tódultak felém,’s több, mintszáz torok ordilá kö
rülöttem :

—  Ez a’ hazaái idő, ez az akaszlófáravaló muszka spion, 
a’ ki el akarja adni az országot: szaggasd szét, üsd agyon!

—  Megálljatok, polgárok,kiülték,hagyjatok szólni,hadd 
igazoljam magamat!

— Nem hagyjuk szóim, agyon ütjük! igy üvöltöttek 
iszonyú szidalmak, piszkolások, káromkodások közölt. Ekkor 
már a’ kapu alá toltak; látván, hogy szóhoz nem jutok , kér
dőm,  hol a’ biró?

— Én vagyok, mitakar? szólt egy vén ember.
— Biró uram, mondám, felelős lesz érte, ha bántanak!
— Az leszek, ha lehet, válaszolt a’ biró; jőjön hát föl.
Fölkisért az emeletbe. Olttalálkoztam a’követválasztási 

bizottvány elnökével, egy kicsapott nótáriussal, ki a’népgyü- 
lésen azt nyilatkoztatta, hogy ha a’ nép agyon nem ver , ő 
fog agyonlőni.

— Ugyan minek jött ide, hogy mert idejőni, szólt ez, 
miután a’ nép úgy föl van ingerülve ön ellen ?

— Ki ingerelte föl? én é vagy önök? feleltem, egyéb
iránt ez nem kérdés, csak annyit mondok, hogy ön és a’ biró 
felelősek értem.

— Ha ebben a’pillanatban el nem takarodik ön a’város- 
ból, felelt a’ kicsapott nótárius, mi nem kezeskedünk életéért!

— így hát nincs mit tennem, szólék, mint távoznom, de 
arra ügyeljenek, hogy ne csak személyemet ne bántsák, de 
még csak ne is insulláljanak. Valóban gyönyörű! igy értel
mezik önök a’ szabadságol? igy gyalázzák meg önök saját 
városukat, mellynek neve Szabadszállás!

-— Az a’ szabadság, felelt a’ követválasztási bizottvány 
elnöke,a’ kicsapott nótárius, az a’ szabadság, hogy a’ki nem 
tetszik a’ népnek, azt kikergetik a’ városból.

Ezalatt feljött a’ pap is, ki fia érdekében huszonnégy 
akó borral prédikáltatott az éjjel a’ népnek,’s biztatott,hogy 
ne féljek, nem fognak bántani, csak távozzam.

—  Ne féljek? szólék ; hát jöttem volna é ide, ha fél
nék ! —

Lekisértek az udvarra; a’ városház előtt még mindig 
ordított a’ részeg tömeg. Fegyveres nemzetőrök álltak elő, és 
körülvettek.

—  De igy gyalog csak nem utazhatom el, mondám, be 
kell várnom, mig kocsim megérkezik Szenlmiklósról.

—  Addig nem várhatunk, szólt a’ kicsapott nótárius, 
mindjárt indulnia kell önnek, tovább nem tartóztathatjuk a’ 
népet. Majd szerzünk mi kocsi t . . . .  épen ott áll egy készen 
. . . .  hajts utánunk kocsis!

’S mentem a’ város végéig, hol szállva voltam, gya
log, körülvéve a’ fegyveres nemzetőröktől; csak az hiányzott, 
hogy kezemet hátra nem kötötték. Fölrakták holmimat, föl
ültem feleségemmel, ’s indultunk Szentmiklósra. Már jó da
rabig mentünk, midőn rákiáltok a’ kocsisra:

—• Hová megyünk, hisz ez nem a’ szenlmiklósi u t !
—  De biz az, uram, felelt a’ kocsis, de nem az ország 

ut, majd ott a’ böszlöri csárdánál rátérünk.
—  Hát miért nem megyünk az országúton ?
— -Megparancsolok,hogy ne azon vigyem az urat.
Én elhallgattam, meg nem foghatván, miért történi ez? 

mikor már jó messze haladtunk, véletlenül az országul felé 
pillantottam, ’s láttam nagy távolban az én zászlómmal a’ 
szenlmiklósi és laczházi kocsikat, méllyé,k mind az én em
bereimet vitték. Ekkor világosodtam föl . . . .  igy játszottak 
ki, hogy embereimmel ne találkozzam. Irtóztató dühhel értem 
haza.Dél felé viszszajöttek a’ szenlmiklösiak és laczháziak ha
sonló dühhel, ’s ők beszélték, el, mi történt velők.

Már mikor Szabadszállás felé mentek, a’ bösztöri csár
dánál egy ember igy fogadta őket a’ pap fiának nevében :

—  A’ ki nem Petőfi, ide jőjön, és egyék igyék, a’ ki pe
dig Petőfi, be ne menjen Szabadszállásra, mert mind agyon
verik! —

Embereim közül egyetlen egy sem lánlorodolt el, sem 
a’ csábításra, sem az ijeszlésre. Szabadszálláshoz érvén, a’ 
város végén azzal fogadták őket a’ helybeliek, hogy Petőfi 
már eltávozott, ő maga kérte a’ tanácsot Öszszetetlkezekkel,

hogy csak vitessék el őt; de azért be ne vigyék azt a’ zászlót, 
mellyen Petőfi neve van, mert mihelyt egy lépést tesznek vele, 
végok van.Barátom,kinél szállva vagyok,többed magával be
ment a városházhoz,kitudakolni a’dolog mibenlétét. A’raint ne
vemet említette,rákiáltottak, hogy ki ne mondja nevemet,mert 
halál fia lesz. Hirtelen zaj támadt, hogy a’ város végén ösz- 
szeülközlek a’ helybeliek és a’ szent-miklósiak. Erre a’ ben- 
levő szent-miklósiak kifutottak társaik védelmére, de a’ hir 
szerencsére csak koholvány volt. fanacskozlac, mit tegye
nek, bemenjenek é vagy sem ? az oda valók föl voltak fegy
verkezve puskákkal, kardokkal, sőt kaszákkal és vasvillákka! 
is. Jött egy deputátió a’ városháztól, melly azt állította, hogy 
nincsenek felfegyverkezve, jött másik deputátió, melly azt 
mondta,hogy bemehetnek bizton, m e r t  m á r  l e r a k t á k  a’ 
f e g y v e r t .  E’ nyilatkozattal elismerték, hogy csakugyan fid 
vollak fegyverkezve, ’s az én embereim, kiknél még bot sem 
volt, azt mondván, hogy a’ mint letették , föl is vehetik 
ismét a’ fegyvereket, viszszafordullak , de azon szándokkal, 
hogy ha engem még utólérnek, viszszavisznek magokkal a’ 
választásra, ha mindnyájokat lelövöldözik és agyonverik is. 
Szerencsére,csak itt Szentmiklóson találkoztak már velem,hol 
csendre és békére intettem őket,azzal biztatván, hogy a’ tör
vény majd elégtételtadnekik a’ mibenem kételkedem.

Szabadszállásáson egy hanggal,szavazás nélkül kiáltot
ták köveinek a’ pap fiát, kiről legyen elég megjegyezni, hogy 
Szluhateremtvónye.

Ekép ment végbe a’ kövefválasztás. Nem hamisítottam 
egy lényt sem, de csak egy szól sem.

És azok, kik igy ellenem lázitolták a’ népet,örökké azt 
beszélték, hogy én lázilollam, én vagyok a’ lázitó, én. ki 
mindig csilapitottam, rendre intettem a’ népet’s meggátol
tam az összeütközéseket.

Sohasem ostromoltatolt szemtelenebből a’ becsületesség 
és igazság. Azzal kezdték, hogy gyiilöllé tegyenek a’ nép 
előU nyomtatott proclamátióm által, mit tolakodásnak magya
ráztak. Ezzel nem boldogulván, azt hozták lol, hogy republi
c a n s  vagyok. „Sohase bánjuk mi, ha republicans is,‘( felelt 
a’ nép, „hadd legyen, azért követünk lesz“ .— „Ez azon em
ber, szóltak elleneim, ki ellensége minisztériumunknak és 
királyunknak!“ erre a’ nép úgy válaszolt: „Nem bánjuk mi 
akárkinek az ellensége, de minekünk barátunk, azért követ 
lesz.A’minisztereknagy urak, lesz elég baráljok az országgyű
lésen; nekünk pedig vagy lesz, vagy sem.“ Midőn az efélék 
sem használtak, kezdtek becsteleniteni,hogy én ollyan ember 
vagyok, kinek már Pesten nem is szabad szólnia, kit Pestről 
kitiltottak, kinek megbuktatását, bezáratását, agyonverelését 

j ó szívvel fogja venma’ministerium és az egész nemzetis hogy 
én az illyrnek, orosznak’s ki tudja kinek el akarom adni az or
szágot,’s minthogy még ezen gyalázatosságok által sem hitték 
biztosnak győzedelmöket, azutólsó éjjel lehalták a’népcl, ’s a’ 
részeg tömeggel erőszakosan buktattak meg.

És ennek ma kelleti történnie, hogy engem mint orosz 
spiont,mint hazaárulót agyon akart verni a’ magyar nép, ma 
junius I5kén!. . .  ma három hónapja, hogy márczius lóiké 
volt, midőn első valék azok közt, kik a’magyar nép szabadsá
gáért szót emeltek, síkra szálltak!— -De én azért nem a’ né
pet kárhoztatom, hanem áraitóit, félrevezetőit, kiket egykor 
a’ törvény és az isten egy iránt ineglakoltat. . .  a’ nép én e- 
lőtlem szent, annyival inkább szent, mert gyönge mintáz asz- 
szony, ’s mint a’ gyermek. * )  P e t ő f i  Sándor.

I r o d a l m u n k  ismét kél komoly dolgozattal szapo- 
ritlato(t,mellyre az olvasó közönségetfigyelmeztetni köteles
ségnek tartjuk. I. A’ s z a b a d s á g ,  és  t á r s a d a l m i  
r e n d e 1 m é l e t e i czim alatt jó nevű Írónk B e n c z ú r  
J á n o s  olly eredeti munkát nyújt az olvasó világnak, miből 
—  kivált jelen forradalmi, ’s átalakuló korszakunkban men
nyi érdekest, ép annyi hasznost, és szükségestis meríthetni. 
A’ munka Emich Gusztáv tulajdona, kapható minden könyv- 
kereskedésben l fr. 20 krért pp. •—■ II, A z e r ő d i t é s-  
t u d o mán y a; irta S z t r o k a y  Elek főhadnagy az 5 ik sz. 
magyar huszár ezrednél; szerző arczképével és 8 kőmet- 
szelű táblával. Megjelent a’ magyar egyetem betűivel. Jelen, 
katonás időben szinte igen ajánlható olvasvány.

K Ü L F  Ö L l).
. AUSZTRIA. A’ nürnbergi lapnak Prágából f. hó Ifiről 

és I 7 ről a’ város ostromoltatásáról írván egy levelező, töb
bek közt említi: mikép az orosz udvar, mellynek magukat a’ 
csehek alávetni akarták, árulta el az öszszeesküvést a’ bécsi 
kormánynak. Az öszszeesküdtek feje: báró V i 1 a n i, ki az os
trom alatt elfogatott; többi tagjai is a’ pártosoknak, köztük 
Buquoy, fogollyá tétettek. Junius 15kén minden prágai cs. 
kir. hivatalnokot, ’s uraságokat szándok volt leöldosni, mi
ként ez az öszszeesküttek irományiból kiderül. Az elszéditelt 
nép megrohand ’s elfoglald a’ kórházak, és kaszárnyákat, de 
a’ 25 ezer emberrel megerősitelt Kleinseiten át nem rontha
tott. A’ rögtönitélő biróság kihirdettetett.

*)Kérem minden becsületes elvű szerkesztőtársamat, hogy 
e’ czikket lapjában közölni szíveskedjék, P e t ő f i  Sándm.
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Bécsben a’ munkások követelései napról napra han- 
nosbak kezdenek lenni, ’s ez által a’minisztérium, ’s a’ köz- 
bátorléti biztosság helyzete is nehezittetik. A’ középitészetek- 
néi foglalkozó 19 ezer napszámos a’ napidij fölemelését sür
geti, mit pedig a’ kormány, ’s egyes gyárosak, ’s műhely tu
lajdonosakis teljesíteni képtelenek; e’ miatt a’ biztosságivá- 
lasztvány falragaszok által siet hatni a’ népre, felvilágo
sítván ezt követelésinek igaztalansága, s kivihetlensége fe
lől; ezen kívül a’ tanulók és polgárok egyesülten a’ fenyegető 
baj ellen vállalkoztak, ’s a’ nép közé vegyülnek, ezeket méltá- 
nyosabb magaviseletre, ’s a’ státus erejével, ’s egyesek te
hetségivei inkább viszonyítható igényekre bírni; az eredvény- 
től függ az örökös tartományok békéje. —  A ’ másik baj 
pedig a’ választási szabályból foly. A’ radicalok által fölvilá
gosított nép nem akar a közvetett rendszer szerint szavazni, 
hanem közvetlenül, minthogy csak az illy utón választott kép
viselők tekintethetnek valódi népképviselőkül, ’s ezen eljá
rásfelel meg a’ státus czéljának is . A’ választók e’ nézetet 
annyira meggyőződésűkké tevék, hogy hol néhány ezerre 
megy számuk, alig íratják be magukat néhány százan; ’s az 
ezek által választandó képviselők természetesen nem tekin
tethetnek a’ többség választottainak. A’ biztossági választvány 
megelőzni akarván az innen támadható zavart, fölkérte a’mi- 
niszteriumot az egyenes választás megengedésére; a’ mi
nisztérium szinte ismervén a’ körülményeket, mellyek e’ föl
kérést előidézték, szívesen ajánlá hozzájárulását, ’s csak arra 
kérte viszont a’választványt, hogy dolgozna ki tervet, mellyet 
a’ választásoknál rögtön alkalmazni lehetne. A’ terv el fog 
készülni, de vájjon el fogé fogadtatni? Sokan attól félnek, 
hogy mivel a’ parlament megnyitásnak határideje jelen van, 
ezen választási súrlódások miatt az el fog halasztatni, mitől 
aztán a’ vidékekrenézve lehet kellemetlenséget jósolni, mint
hogy ott a’ választások nagyobbrészt már befejeztettek, még 
pedig a’ megállapított szabály szerint. —  Ez ’s hasonló 
okoka’ bécsi népet folytonos forrongásban tartják, a’ pra- 

terben ezrenkint gyülekeznek öszsze, ’s fenyegető helyzetbe 
teszik magukat; legdühösebb izgatok köztök a’ csehek, kiknek 
ellenében a’ bécsi tanulóba’ polgárok, ’s a’ város fő hadi 
parancsnokának csititó föllépéseik csak csekély hatásúak.

Innsbruckbóljun. I8káról érkezett tudósítások szerint

felséges urunk ismét gyöngélkedvén, elindulása bizonytalan 
időre elhalasztatott.

Verona és Treviso tájékán fekvő táborban, ’s a’ ve- 
lenczei részeken tettleges fegyverszünet van. Egy lutár az ott 
álló hadfőknek tudtokra adá, mikép Velenczéből egy küldött
ség kér Radeczky tábornoktól átutazhatási levelet, melly a’ 
fegyverszünet föltételeiről kívánna értekezni. E’ tudósítást e- 
rősiti az is, hogy a’ római hadsereg egész Ferraráig vonult 
viszsza.—

ANGLIA. A’pünkösti rövid szünetek után mind a’két házban 
megkezdettek ismétaz ülések.Az alsó házbanBankes tag kérdé 
a’főminisztert,vájjon mi volt okaa’spanyolkövet bucsúzás nél
küli eltávozásának,vájjon úgy küldetett é el,vagy úgy hivatott 
viszsza saját kormányától?Russell az elsőt adá okul.—  Steele 
Tamás, az öreg O’Connell Daninak sok évi követője, ki leg
újabban magát a’ Themse-be akartafulasztani,junius lükén 
a’ Peel féle kávéházban meghalt, hol ama szerencsétlen kí
sérlete óta betegen feküdt. —  A’ chartista mozgalmak ha
sonlónak a’harau alattitüzhez, csak kis szél kell,hogy a’felettök 
álló tető lángba boruljon; az elfogott három vezérre az es- 
küttszék kimondd a’ bűnöst, ’s a’ londoni büntető törvényszék 
nem sokára érdemleges tárgyalás aláveendi ügyeiket. A’char- 
tisták komoly aggodalom, de egyszsersmind férfias elszánt
sággal várják az eredvényt.

NÉMETORSZÁG. Junius 19én. A’ német nép rég nyug
talankodik, és zúgolódik ama lassú eljárás miatt, mellyet a’ 
frankfurti nemzetgyűlés tanusit.E’hó 1 Tülésben e’panasz a’bal 
oldal által felhozatott a’ teremben, ’s élénk szóváltást idézett 
elé; mig végre egy tag a’ képviselők sérthetlenségét hozd in
dítványba, mi a’ bizottsághoz utasittatott véleményzés vé
gett.—  Végre, mi a’ k e d é l y e k r e  vagy megnyugtatóig, 
vagy még inkább izgatólag hatand, —  szőnyegre hoza
tott a’ legnevezetesebb kérdés, t. i. a’ végrehajtó hatalom, 
vagy központi kormány megállapítása. Dahlmann volt első, 
ki e’ tárgyban szót emelt; közös egyébiránt a’ vélemény,mi
szerint a’szándékolt triumvirátus nem fog elfogadtatni, mint
hogy azt sokan a’ conservativ nózetüek közül is ellenzik; ha
nem inkább egy o r s z á g - k a n c z e l l á r  felelős miniszté
riummal van szóban; a’ vitatér fő pontja ezen kanczellár ki
kinevezésében mutatkozik, ki egyszersmind ideiglenes dicta—

tora lenne a’ szövetségnek; ugyancsak aző jogaihoz tartoz
nék igy szövetségi fő hadvezért kinevezni; melly nevezetes 
álláspontra sokan már is D r a u f  schleswigi tábornokot je -  
lölék ki; Gagernt pedig országos kanczellárnak. E’ tárgy fö
lött a’ vita délutáni 3 óráig tartott, ’s előre is kijelentetett, 
hogy a’ szövetségi gyűlés ezen egyik legfontosabb feladata 
fölött kell hogy minél komolyabban, ’s kimerítőbben nyilat
kozzék; e’ kijelentésből következtetik némellyek, hogy leg
alább is 6 napig fog a’ tárgyalás tartani. Az első napon leg
inkább a’ baloldal szónokai hallaták magukat, ’s a’ hallgató
ság tetszés rivalgást echóztak ; az ellenvéleményü R a d o -  
w i ez kifütyöltetett. A’ baloldaliak nyilvániták egyszersmind 
programmjokat is: ideiglenes kormány öt tagból, mellyet a’ 
gyűlés választ, ’s az a’ határzatok végrehajtása iránt felelős.

OLASZORSZÁG. Pepe tábornokjun. l Okén főhadi szál
lását 4000nyi gyalogsággal, ’s 3000nyi lovassággal Rovi- 
goba tette át, ’s mivel a’ nápolyi király e’ seregtől megtagadta 
a’ zsoldost Pepe üzenetül adá, mikép Károly Albertnek sike- 
rülend a’ nápolyi udvar ellen tatt fenyegetődezés, ’s a’ ná
polyi királyság rövid idő alatt az övé leend.

A’ Rómában tartandó olasz nemzeti gyűlés, mellyre 
Nápoly nem jelenendik meg, szándékozik a’ magyar nemzeti 
gyűlésre követeket küldeni, hogy a’ barátságot ama déli nem
zetség részére biztosítsák. Károly Albert pedig üzenetül adá 
a’ nápolyi zsarnoknak, hogy ha segítsége nélkül szerzendi 
meg Olaszhon függetlenségét,’s a’ nápolyi koronás ur ren
des hadseregei, ’s önkénytesinek a’szükséges zsoldot ki nem 
szolgáltatja, azonnal a’ munka befejezése után Nápoly kapui 
előtt jelenik meg. Az üzenetet vivő követ vár a’ feleletre, ’s 
a’ kormány nagy zavarban van, —  minthogy egész hatalma 
majd kizárólag csak a’ fővárosra szorítkozik, a’ tartományok 
semmi kedvet sem érezvén zsarnok erőnek hódolni.

Máltában május 25kén, Európa minden tartományiból 
kikergetett, ’s oda menekült jezuiták, midőn a’ nápolyi mé
szárlás hírét meghallották, öszszegyülekezteksz. celledoniai 
zárdájokban, ’s örömük jeleül Te Deumot énekellek; ez ál
tal méltókká tevén magukat arra, hogy ez egyetlen zugából 
is Európának kiüzetlessenek a’ nyomoruk, kiknek a’ legalja
sabb eljárású zsarnoki önkény imádása látszik vallási fő pon
tul szolgálni.

75ik szám.
A’ gőzösök in-

É R T
dulásai Pestről.

E S í  T Ő. 1848.

1848dik évi j u n i u s  hónapban.
A) A’ D u n á n:

évi j u n i u s
A' D u n a n:

P e s t r ő l  B é c s i g  naponkint reggeli 6 órakor, Győrreli közlekedéssel.
„  O r s o v á r a  minden vasárnap reggeli 5 órakor, Galacz és Konstantiná- 

polylyali kapcsolatban az oláh részen, junius 4 - és l8dikánpe
dig Odessával. E’ közlekedés a’Bécsből egyenesen Orsovárame- 
nő gőzössel történik.

,, O r s o v á r a  minden csütörtökön reggeli 5 órakor (minden második csütörtökön 
Galacz- és Konstantinápolylyali kapcsolatban a’ török részen).

‘A’ gőzösök Orsováról minden vasárnap reggeli 4 órakor, és minden csütör
tökön délután ide megérkeznek.

Ti t te l  be  minden kedden és pénteken reggeli 5 órakor, le- és fölfelé 
Eszéken át. A’ kedden elinduló gőzös Zimony- és Szegeddel köz
lekedésben áll.

E’ gőzösök Tittelből minden vasárnap és szerdán délután ide megérkeznek.
Vontatóhajók indulásai.

P e s t r ő l  B é c s b e  minden hétfőn és csütörtökön elindulnak; és minden szerdán é 
szombaton megérkeznek.

„ O r s o v á r a  minden kedden.

A T
S z o l n o k r ó l  S z e g e d r e ,  T i t t e l b e

den kedden.
,, S z e g e d r e  minden szerdán és szombaton.

S z o l n o k r ó l  T o k a j b a  minden csütörtökön.
S z e g e d r ő l  Sz ol n ok b a minden hétfőn, csütörtökön és szombaton.
S z e g e d r ő l  Z i m o n y b a  minden szerdán.
Z i r n o n y b u l  T i t t e l b e ,  S z e g e d r e  és S z o l n o k r a  minden csütörtökön. 
T o k a j b ó l  S z o l n o k b a  minden vasárnap.

^ I n d u l á s i  idő Szolnok, Tokaj és Szegedről:
Minden kedden indul egy vontatógőzös S z e g e d r ő l  

pénteken Z i r n o n y b u l  S z e g e d r e .
P e s t e n ,  junius Íjén 1848.

Az első cs. kir. szab. Dunagözhajózási társaságfőügymcősége.4

B ) i s z á n :
és Z i m o n y b a  Pesttel kapcsolatban min-

reggeli 4  óra. 
Z i m o n y b a ,  és minden

A z 1848. évi legújabb

MAGYARÁZATA.

Ilirdetycny. i 7) a’ fejérpataki malom.
Melly szerint a’ mármarosi kir kincstári E’ mellett különösen megjegyeztetik , és 

igazgatóság részéről közhírré tétetik, hogy a’ra- közhírré tétetik, hogy ezen haszonbéri tárgyak- 
hóikir.kincstári uradalomhoz tartozó alább meg- ra, kivévén a’ mészárszéki jogot, zsidók nem ár
irt királyi haszonvételek ls48dik évi november verezhelnek, és hogy ezen haszonvételekre kel- 
lső napjától kezdve egy évre 18 Isik fvi junius lően elkészített, és az árverés előtti nap e'tvé- 
hó 28dik (huszonnyolezadik) napján a’ rahói jeig, a’ kir. kincstári igazgatóság elnökségéhez 
királyi kincstári erdő- és számadó hivataliró te- beadott Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak,melly- 
remében tartandó árverés utján újonnan haszon- re nézve különösen megkivántatik, hogy a’biz- 
bérbe fognak adatni; úgymint: tositék betéteiének kötelezése mellett a’ szüksé-

1) az akna-rahöi vendégfogadó, a’ vocsi, ges bánatpénzzel, vagy annak valamelly királyi
bogdáni és luhi korcsmáltalási joggal, pénztárnáli letételéről szóló bizonyítvánnyal el

2) a’bocsko-rdhói vendégfogadó, a’bili- legyenek látva, és hogy az Írásbeli ajánlatot a-
m, ivaneczi, krasznapleszai és berlebási korcs
máltalási joggal,

3) a’ rahói mészárszék,
4) a’ bocsko-rahói malom,
5) az akna-rahói malom ,
6) a’ klehováti malom ,

dók magokat az árverési, és szerződési föltéte
lek megtartására viszszavonhatlanul, ’s úgy kö
telezzék, mintha magokat az említett föltételeket 
Írták volna alá;—kiköttetvén, hogy minden e- 
gyes korcsmákra csak különös Írásbeli ajánlatok 
fognak elfogadtatni. 3—3

Irta T á n c s i c s  Mihály. —  Ára 6 kr. pp.

H i r d e t v é n y .
A’ pénzügyi miniszlerium részéről közhírré 

tétetik: hogy folyó 1848dik évi julius 1 1kén (ti
zenegyedikén) szabad kir. Győr városában a’ 
püspöki lakban reggeli 9 órakor néhai Sztanko- 
vics János győri püspök timegéhez tartozó t ö l i ,  
1819, 1822, 1823, 1827, 1834, 1839, 1842, 
1843,1846 és 1847. termésű somlyai, nyulasi, 
neszmélyi, vissi, digyői, kisbaráti, nyuli, bárso
nyos^ szegzárdi, fejéi egyházi, vidén-szerednyei, 
budai, badacsonyi, rusti, ábrahámi, moóri, egri, 
erdélyországi, pécsi, lószi, romándi ’s más több 
mint 20oO akóra menő borok hordóstul ’s hordó

nélkül, nemkülönben üres hordók, továbbá üve
gekbe levonva tokaji, csepregi, maiagai, ruszti, 
rajname léki ’s többféle franczia borok, azután 
egy zongora,aranyozott rámába foglalt tükrök, 
kópék, csillárok, számosbburnót szelencze, ó- 
rák, szőnyegek, tajtékpipák, puskák, sárga bur- 
nót, vágott finomabb dohány, porczelán asztali 
készület, asztali ék, különféle fejér ruhaneműk 
papi’s világi öltönyök, üveges hintók félfedelü 
kocsi, csinos lószerszámok ’s egyéb tárgyak 
nyilványos árverés utján a’ boroknál kezdve 
készpénzfizetés mellett el fognak adatni.

. 3—3
H i r d e t v é n y .

A’ pénzügyi minisztérium részéről közhírré 
tétetik: hoiry folyó 1848, évi julius 3án (harma- 
dikán) és következő napokon sz. kir. Soprony 
város mellett fekvő Rákos mezővárosban a’ 
püspöki lakban reggeli 9 órakor néhai Sztanko- 
vics János győri püspök tömegéhez tartozó, 
mintegy ezer akóra menő 1815, 1822, 1834,1

1839,1842 és 1846. évi rákosi, ruszti és más 
asztali, ugyszinte különféle finomabb borok üve
gekbe levonva, úgymint neszmélyi, bársonyosi, 
malaga', bordeauxi, cbateau-lafitte ’s egyéb 
franczia pezsgő, azután egy jelesb zongora és 
képek nyilványos árverés utján azonnali kész- 
pénzfizetés mellett el fognak adatni.

3— 3

Á r v e r é s i  h i r d e t v é n y .
A’ diósgyőri főtisztség részéről kozhi ré té-1 

telik; hogy az 1846dik esztdei tokaji uradalmi 1 
termésű 102 hordó 3 puttonyos aszszu, nemkü
lönben ugyanazon esztdei tolcsvai termésű 181

hordó 2 puttonos máslás borok 1848dik észt. 
junius 3Uán (harminczadikán) Tarczalon a’tisz- 
ta tói lakban tartandó árverés utján a’ legtöb
bet ígérőnek készpénz lefizetése mellett eladat- 
ii fognak. 3—3

K ir .  h a s z o n v é t e l e k  b é r b e a d á s a .

3 — 3  és ser mérési jog a’ hozzá tartozandókkal folyó

észt. julius lökán (tizenhatodikán) délelőtti 9  
órakor helyben a’tiszttartói irodában árverés ut
ján akár együtt, akár külön, három esztendőre 
October Isőjétől kezdve haszonbérbe adatik.

2 - 3
A’ kiadótulajd. april I8kai betegeskedése óta szerkeszti K i r á l y i  Pá l.  __  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel uri-utcza, 4 5 3 . szám.



Köszönet ’s Jtgyelmeztetés lapjaiul, pártf ogóihoz !
E z e n  f é l é v  b e j á r t á v a l  m i n d k é t  r e n d ű  testvérlap mk megjelenését ,  a ’  h a z a  j e l e n  a g g a s z t ó  k ö r ü l m é n y e i  k ö z t ,  a ’  

b é k é s  é s  k e d v e z ő  v i s z o n y o k  b e á l l t á v a l  m e g u j i t a n d ó  e l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s u n k i g  felfüggesztjük,  ’ s  a z  e d d i g i  p á r t o l ó  k e g y e t  m i n 
den r é s z r ő l  s z í v e s e n  h á l á l v a ,  n a g y é r d e m ű  g y á m o l a i n k a t  e z ú t t a l  a r r a  k é r j ü  k ,  h o g y  e l ő f i z e t é s e i k r ő l  o t t ,  h o l  a z  t ö r t é n t ,  i n t é z 
k e d n i  m é l t ó z t a s s a n a k .  A  Jelenkor és Társalkodó szerkesztősége.

FOGLALAT. M a g y a r o r s z á g  (Mint vagyunk kormányunkkal? 
A’ municipiumot védjük Miniszteri rendeletek, s kinevezések. Vi dék i- 
m o z g a l m a k .  Követválasztások Turócz, üngh, Tolna, Bereg,Pozsony, 
’s egyéb megyék, és városokban; nyílt levél Szcremspataki Jánoshoz-) 

Kü l f ö l d .  (Ausztria, Franczia, Német, és Olaszország.) 
É r t e s í t ő .

M A G Y A R O R S Z Á G .
P e s t ,  junius 2 8 k á n .

Miniszteri tanácsunk — mint h ite lesen  halljuk —  nincs 
egyetértés. Ez, ha közelebbről ismerjük alkotó e lem eit,sem 
mi csuda, sőt ig en  is siralm asan prózailag  term észetes. A la
kultakor m egjósolhattuk volna, hogy  széthúzó elem ek fejle
nek ki benn e, m ihelyt viszonyaink constatirozva lesznek .

D e azt már m é g s e  hittük, m iképen m o st, m időn m ég  
m egállapod va seh o g y  sem  volnánk, már ne legyen  e g y e té r 
tés kormányférüaink között.

Azt kelle b ecsü letes ő sz in te ség g e l hinnünk, hogy  a ’ 
haza m egm en tése  lévén  zászlajok je lszava, e ’ végett az al
kalm as eszközt m indegyikök erős kézzel együtt egyszerre  
ragadja m eg. Annál alkalm asbnak tartandanak p ed ig  minden 
eszközt,m inél rövidebb idő a la t t ’s m inél hatályosbban c z é l-  
hoz vezet az.

Példának okáértrsenki nem kétkedett azon ,hogy  a’ ha
zaáruló fe je ,legyen  bár eg ek et verő , le fog  gördüln i, m ihelyt 
szándéka iránt az orszá g  tisztában van. Hitte m indenki,hogy  
a’ haza in tegritása , fü g g e tlen ség e  ellen  irányzott árm ány ir
galm atlanul mc gbuktattatik , bár m illy fényes helyről szőtte 
lég y en  is hálóit a’ g a zsá g , vagy  ostob aság .

„Status respub licae suprem a lex  e sto “  lett volna m i
nisztereink politikai kátéjában az e lső  tétel. —  Nem  p ed ig  
„cen tra lisatió , p ietism us, táb lab irúság, ferde rmgyioiküsóg 
g é l —  föleresztett u d v a ria ssá g , k eg y n y erés , m odor békés  
k ie g y en líté se k , mik a’ m ostani m iniszteri eg y ed iség ek  hit
vallásának külön külön sarklétei.

íg y  van aztán, hogy  m inisztérium unkban, csupán két 
em ber van, kit a ’ je len  idők szerepe m eg ille tn e , kik által a’ 
nem zet rem ényei m egvalósulnának, ha őket az aristocraticus  
táblabirósági ó v a to ssá g  silány politicájának hivei folyvást le 
nem szavaznák.

Egyik ájtatos fé le lem b ő l, m ásik aristocratia i fensőség i 
g ő g b ó l, harmadik kétszínűségb ől, negyedik  rö geszm ei okos
sá g b ó l ötödik m akacs önh ittségb ől, hatodik tudhatlan k ép ze -  
lősk od ésb ő l nem fog kezet am a két derék férfiúval.

Hibáztatjuk azonban e ’ k ettőtis, m iért nem  nyilatkoznak  
a’ nem zet előtt; ha ők lem ondani készülnek, az e g ész  ország  
sereg len d ett köréjük; és a’ haza m entve v a n , v eszve  csupán  
néhány fő ,— kikért je len  időben senki falba nem  vern é fejét.

Midőn e g ész  nem zet m egm entésérő l van kérdés, eg y es  
em berek figyelem b e nem  vétethetnek, irántuk lovagiaskodni 
ostob aság , őket kím élni bűn a’ haza ellen.

Mi az öszszes m inisztérium ot kénytelenitteténk mind e ’ 
nap ig  m egtám adni, m ert a ’ tanács titkaiba pillantani nem  le 
hetett, hogy elválaszthattuk volna] a’ konkolyt a’ tiszta bú
z á tó l.—

Csudálkoztunk u g y a n a zo n , h o g y  szabadságunk m eg 
váltója is e ’ politikának alárendelte e lv e it ,  csak m ostanában  
hallók, miként nem  úgy  van. E gyedül nagyle lk ű ségén ek  tu
lajdonítjuk, hogy  hallgatott a’ nem  helyeseltek  ir á n t ,’s azon  
szeretetnek , raellynél fogva  hévvel félti a’ hazát, v é lvén  hogy  
a ’ szakadás e ’ zavargós időkben veszélybe dönthetné azt.

Az ország is m indenfelé a g gód ik , ’s ép azért nem m er 
nyilatkozni bizodalm atlanul, n eh o g y  bálványait is m egrontsa . 
Ha bizonyos volna arró l, m iszerint szerettei nem sértetnek  
m eg , már fönhangon kiáltaná, h o g y  nincs m eg e lég ed v e  a -  
zon politikával, m ellyet a’ m inisztérium  követ.

Tehát kegyeletnek  köszönhetik többen  tárczáikat.
Félnek hazánkfiai, félnek hazaszeretetből m ásra ru

házni a’ hatalmat.
P ed ig  e ’ félelem  hiú, m ég  hiúbb az, mintha m iniszte

reink legtöb bje néhány kem ény szóra, oda hagynátárczáját. 
Oh ők erőseb b en  szerelm esek  a’ hatalom ba, attól eg y  kön
nyen m egváln i tu d nán ak!

E gyéb irán t —  várjuk el a’ nem zeti gyű lést, majd elvá
l ik —  kinek van igaza.;

Habár e ’nem zetgyülés irányában sem  titkol hatjuk el ben
ső aggodalm ukat, tekintve a’ választások edd ig i eredvényét. 
Mert hiszen hol a’ képviselők díszes sorában annyi m iniszter, 
m eg  alm iniszter, m eg  m ellékes m in isz ter , m eg  rem énybeli 
m iniszter tűnik fel, mint leendő alsótáblánk listá ján , kik a’ 
kormány politikájának birá lgatása  ügyében mind mind h o sz -  
szasan d ic t ió z n i,’s saját érdekükben szavazni is fognak: ott 
bizony valam i m egnyugtató válaszföliratot, vagy az olly ér 
zékeny nem zeti sebekre az eddigieknél hatályosban gyógyító  
irt nem igen  várhatunk.

Azonban a’ hazaszeretet közös k incse nem zetünk m in
den egyesén ek . Azok, mik édes hazánk sz e n tsé g e , ö n á llá sa , 
szabadsága ellen  keleten , délen  és nyugaton elk övettetnek , 
mik e ’ nem zet harczias je llem ét vonják m éltán k é tség b e  : 
hinni akarjuk, hogy  m aga a’ m egcsök ön y ö sü lttá b la b iró sá g  is 
üstökéhez k a p ,’s felgyűlt haragjában tán bajuszt is pödrend.

F ejértem plom  je le n leg  már nem  a ’ m ienk; az örvonal 
felbontva »Újvidék és környéke eg észen  szabad lábra állítva. 
A ’ m iniszteri biztosok alkudozásban a’ legaljasabb p á r lü tő k -  
kel. A ’ K ö z l ö n y b e n  e ’ rabló csapat védelm eztetik , hogy  
ők nem  rablók, hanem talán valam i N ap o leon fé le  d icső , l o -  
vagias e lle n sé g . Je lasics m ég  m indig bán, ’s folyvást ural
kodik. D iadala az öszszes m inisztérium  hatalm án em elk e
dik stb . —

Várjuk a’ nem zeti gyű lést, mit szavaz ezekre ?

Figyelmeztetésül a' megyékhez.
Ha valaha, m ost, minisztérium unk táblabirói té tlen ség e  

je len  korszakában, bizonyul b e ,h o g y  a’ m unicipium on túladni 
halálos döfés lett vo lna  nem zetünk é letén .

ím e ! győződjetek  m eg  hazánkfiai,m illy nyom orúságba  
sü lyeszthet egy  foliatalom , lm m indent csak tóm varuim, na 
m agunk is nem  m ozoghatunk: gazdag  példák ajánlkoznak a’ 
déli részek b ő l, hol a’ gyalázatos indoku lázadásnak m inisz
tériumunk gátot vetni nem  tud. Hátha m ég nem  is akarna?  
—  m enthetlenűl elvesztenők hazánk paradicsom i része it, sőt 
tán az e g é sz e i is.

N agy hiba volt edd ig  is tő letek , m indent a’ m in iszté
rium tól várni. — Mit nyertetek v e le ?  czifra periódusokkal 
kiczirkalm azolt biztatásokat,m ire ti bizalm asan tám aszkodva, 
m ég jóhiszem ben rem énynyel voltatok eré lyes in tézkedései 
ir á n t ,a z  a la tta ’ rablók csoportja  szép en  öszszegyüjté erejét, 
’s m akacs állástvőn egy  o rszá g  e llen éb en , m ellynek lelkesü lt 
fiai szivvéröket on tandák , ha kellően v ezére lte ién ek  vala  a ’ 
tűz közé.

A ’ központosított hatalom  sü rgető  vész  idején m indig  
lassabban m ozoghat már csak tá v o lsá g a  miatt is, mint a’ ve
szé ly  torkánálszékelő , közvetlenül érdeklett m egye. E m lékez
zetek csak viszsza II. József korára, midőn E rdélyben dúlt az 
oláh lázadás, m ellynek elfojtása v é g e it  a’ n em esség  m e g y e i-  
le g  fölkeln i volt kénytelen . És mit tőn a’ központi h a ta lo m ?  
nagy késed elm esen  katonát küldvén, m eg d orgá lta  a’ n em es
sé g e t , m iért kapott fegyverre  tu d ta ’s en g ed e lm e nélkül: az, 
az, m iért nem  hagyá agyon  konczoltatni elébb  m agát, hogy  
aztán a’ központi hatalom  diadalm át fitogtathatta volna az e l
h a ltakn ak , hálára kötelezendő iránta a ’ fönm aradtakat!

M ozogjatok m egyék , seg ítse tek  ti a ’ hazán nem  várva  
sem m i felsőbb ren deletet.

Autonóm iátokat ism eg ő rz itek , a’liaza is m entve leend , 
’s bebizonyitandjátoka’ v ilá g  e lő tt,h ogy  a’ m u n ic ip iu m m eg -  
becsü lhetlen  kincs legk ivá ll v eszé ly  idején .

B ácsm egye is átlátta már ezt, azért intézkedett m inisz
térium  nélkül 2 0 ,0 0 0  önkéntes kiállításáról. —

K övessétek  e ’ jó p é ld á i: a’ haza szent nevében  kö
v essé tek  ! —

Bel e lle n sé g  e llen  védfala hazánk ’s nem zetiségünknek  
örökké csak a’ m egye  marad.

L egfö leb b  kü lellenség  ellen  támaszkodjunk a’ köz
ponti hatalom ra ezután.

V egyétek  fontolóra a’ m ondottakat! és kövessétek  Bács 
példáját.

M i n i s z t e r i  v á l a s z  az  e r d é l y i  o r s z á g g y ű l é s h e z .  
„Erdély országosan egybesereglett karaihoz és rendéihez.“

Erdélynek Magyarországgali egyesülése forró öröm 
mel lölté lelkünket. Boldogitóbb és egyúttal fontosabb e se 
ménynek hire nem juthatott hozzánk! i

Meg voltunk lep etv e , nem  az öröm nek v é le t le n ség é tó l,  
mert teljes hittel rem ényltük mi a ’ két testvérnem zet e g y g y é  
ölelkezését,— de m eg voltunk lep etv e  azon büszke öntudat 
nagyságától, hogy egyesü lten  e ’ hazát többé sem  árm ány, sem  
erőszak megbuktatni képes n e m le e n d !

Nem  késiünk m indent elk övetn i,hogy  az eg y esü lés  iránti 
törvény a’ fejedelem  által is szen tesittessék .A ’ m iniszterelnök  
rögtön  utazott az orszá g o s küldöttekkel koronás királyunk
hoz, h o g y  fejedelm i szavát és áldását sie tv e  kikérje a’ testvéri 
fr igyre. És nem  tért előbb viszsza , m ig  a’ b ev ég zett v isz o n -  
eg y esü lésb en  m eghozta  jövendő nagyságunk örök alapját.

Mig hajdan e ’ két hon  eg y  vala, mindnyájunkat n a g y 
sá g , fény ’s nem zeti d ic ső ség  k ö rn yezett.— A ’ m elly nap e l
szakadtunk egym ástó l,azon  nap kezdtünk gyen gü ln i, a ljasulni, 
’s sz o lg a sá g b a  jutni. E gyesü lt erőnkön m egtört a’ hódítók  
hatalm a, szétválasztva egyenkint rabokká lettünk, ’s eltűntünk  
az önálló  nem zetek soráb ó l.

Minket Isten , közös vérkötelék , ’s nem zeti múltúnk test
vérekké parancsol lenni,nem csak szom szédokká m int e d d ig -  
e lé  voltunk. A ’ szom széd nem  sokat törődik szom széd a  so r 
sával. Mi Erdélynek és M agyarországnak m inden lakosai, több  
vagyunk egym ásnak. T estvérek  vagyunk,kik szeretik  egym ást, 
közös b o ld o g sá g o t akarnak, ’s egy ik  a ’ m ásik ja v á ért éln i kí
v á n á s  halni tartozik.

Az u n io e ’nem zeti te stv ér iség n ek  újabb, nyilványos e l
ism erése  E uropa színe előtt. Mit a’ vér  eg y esite tt, ezred éves  
közös történet öröm ei ’s fájdalm ai szentesítettek  —  azt m a  
örökké m egtartandónak nyíltan bevalljuk a’ v ilá g  előtt.
. . . . És  .e ’ két honnak ’s m inden népeinek  e g y esü lé se  m ég  töb b et is jelent azt, n o g y  mi ism éi, m im  egyicun /ii, kuzus erű
v e l, közös k itöréssel és b u zg ó sá g g a l azon törekvendünk,hogy  
M agyarország nagy  és b o ld o g  leg y e n , ’s  n ép e  hatalm assá  
és d icsővé váljék.

Ez leg y en  első  és leg sze b b  gy ü m ö lcse  három százados  
elszakadásunk utáni testvéri egyesü lésünknek .

Mi elválva is egyek  valánk. A’ te ttle g es  eg y esü lést m ost 
m egszen tesité  koronás királyunk fejedelm i szava. N incs e -  
gyéb  hátra,m int h ogy  isten áldása koronázza m e g  e ’ szö v e t
s é g e t ,  m elly m inden nyelvű ’s vallásu  népekre n ézve a ’s z a -  
b a d sá g , e g y e n lő sé g , és te stv ér iség  örökké szent e lveit fogja  
hinni, vallani és alkalm azni.

B udapesten , junius I4 k é n  1 8 4 8 .
Gr. Batthyány L a jo s , D eák F e r e n c z , Klauzál Gábor, 

Kossuth L ajos, b. E ötvös József, S zem ere B ertalan, M észá
r o s  Lázár, gr . Széchenyi István.

Az o rszá g g y ű lés i szá llások  összeiratása  ’s azoknak az 
o rszá g g y ű lés tagjai közt leendő kiosztása m in iszter ileg  lév én  
rám  bízva:

Pest háztulajdonosait és lakóit fe lszólítom , h ogy  a’ há
zankénttörtén t öszszeirásk or  b á rm i okból be nem  irt, ü res, 
va g y  általok nélkülözhető lakrészeik et nálam  írassák b e , ’s 
önként adják át o r szá g g y ű lés i szállásnak, n eh o g y  az 1 8 4 4 .
1 1 . törvényezikk 9  és 1 6dik  §§ban m eg irt kényszerítő ren d
szabáshoz legyek  kénytelen nyúlni.

Az orszá g g y ű lés érkező tagjait p ed ig  fig y e lm ez te te m ; 
m iként szállásuk iránt nálam  folyvást intézkedhetnek, m ivel 
már eddig  3 0 0 n á l  több á lllüresen .

L akásom szinháztér 3 ik  em eletb en .
M inisztertanácsos F a r  k a s  János m. k.

IV. A’ közeledő o rszággyű lés sz ü k sé g essé  teszi, h o g y  
ném ellyike azon hivataloknak már m ost b etö ltessék , m ellyek et 
úgy a’felső mint az alsó háznál fölálállitan i m inden ese tre  ke ll.

A’ felső háznál szü k ségesek  : Irattárigazgató ( 1 0 0 0  p . 
fr .) 1. Irattári jegyző  ( 6 0 0  g . fr .)  6 . írnok  ( 4 0 0  p. fr .)  1 . 
H ázigazgató t is z t (7 0 0 p .fr .)  T erem őr ( 4 0 0 p . f r . ) Az alsó ház
nál sz ü k sé g esek : 1 . Ir a ttá r ig a z g a tó ( 1 2 0 0 p . fr .)  1 . Könyv 
’s alirattárnok 8 0 0  p. fr .)  2 . )  Irattári jeg y ző  ( 6 0 0  p. fr .)  
1 0 . írnok  ( 4 0 0  p. fr .)  1. H ázigazgató  tiszt ( 8 0 0  p. fr .)  3 .  
T erem őr ( 4 0 0  p. fr .)

' i .

......................... • -  ' V .......................................................  -
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A’ hivatalnokokon kívül, táblai tíz cseléd (ruha, és 250 
p. fr.) 's futár (ruha, és 200 p.fr.) is kívántatik.

' A’ folyamodók ajánlványokkal ellátott leveleiket, folyó 
hó£8ijj áüodalmi titkár Zoltán János urnái nyújtsák be.

Budapest, jun. 22én 1848. 
bnlügyminiszter iS,z e m e r e  Bertalan.

Ré t i  d e l e t .
Jelen rendeletemmel a’ nerazetórségi zásztóaljaknál <5 

fensége a’ nádor és királyi helyt, jóváhagyása reményében 
őrnagy és parancsnokul kinevezem :

Bácsmegyében Zombor alatt öszszehúzódó nemzetőr
séghez: ßemp$t János* Dedinszky Antal és Karassiay József 
nyugdíjas századosokat.

Csongrádmegyében Szegednél öszszehúzódó nemzetőr
séghez: Somogyi József és Kun,Bálint nyugdíjas századosokat 

Pesten,junius 2,6án .18,4 8.
Gróf ( B a t t h y á n y  Lajos.

V i d é k i  m o z g a l  jin a  k
.Országgyűlési képviselőkké választattak: S á r o s  m e 

gyében, pillér Gedeon, Kapy Ede, Doba,yHugó, Fábry István, 
Szirmay Pál, Jakovics József.

C s o n g r á d m e g y é b e n :  Somogyi Antal, Bogyó 
Sándor.

jUgocsában: Abonyi István* Égri János; ki azonban a’ 
választásnál történt összeütközések miatt e’megbizatásról le
mondott.

C s,a n á d  m e g y  éb e n : .Glalz Antal, Dedinszky József. 
Továbbá:

T o r n a m e g y é b e n :  Gedeon János, és Soltész János.
Győrmegyében.-Kálóczi Lajos,Bay Antal,Balogh Kornél.
Pestmegyében: Nyáry Pál., -Eckstein Rudolf, Beniczky 

Ödön. Teleki -László.
B e r e g  b e n  Román Ferencz d a c á ra  az orosz pa

pok aljas corieskedésinek.
S o m o g y b a n . g f .  peszteticli Miklós.
A’ v á r  os o k  b ó 1: B u d á r ó l !  .Házmán Ferencz, 

Perczel Móricz (Rendőrségünket eddig is a’ m i a t y á n k  
tartotta, ezentúl a*’ b i s  zekfi.g,y.re szor,ul.)H.M. V á s á r 
h e l y r ő l :  Klauzál Gábor; C s o n g r á d  v á r o s b ó l :  
Török Bálint; S z a fm  á r n é m e t i b ő l :  Pap Endre; N a g y 
ki  k in d á r ó 1: Raozkoyics Kozma, kit a’ veriücátió majd 
viszszakergetend; M ak  ó r  ó 1: Bánliidi Albert; Ba j á r ó 1: 
MészárosLázár hadminiszter;; Z en  tá jró l: Torncsányi And
r á s ; S z é n i é  s r ő 1: Morvát Ferencz,.

rosunk a’ tatárok megjelenése és dulásaóta.Mindenki kívánta 
jogát gyakorolni, még a’ falukból is örömmel jelentmeg a’ 
nép ’s országszerte olly ritka négyszögletű piaczunkat elárasz- 
Iá. —

Először is B e r c s e y Lajos polgártársunk elősorolta a’ 
tulajdonokat, mellyek kedves honunk és e’ választó kerület 
közjavát teljes mértékben elősegítő követben— hazánk jelen 
átalákulásában —  megkivantatnak, ’s erreK o v á c s  Lajos 
szathmármegyei származású— a’ közbizodalom által felka
rolt hazafit követnek ajánlotta, mire szűnni nem akaró éljen 
kiáltások következtek. De az oláhság,melly más csoportokban 
öszszesereglelt kétnemzeti szinü zászló alatt— 0 r ós z  György 
szinyér váraljai görögegyesültlelkésznevétharsogtatván,—  
őt követnek kikiáltá.

Ezután egyik szeretett polgártársunk közéjök menvén, 
téré: miszerint tekintve pártjok kitűnő csekélységét, ’s kezet 
fogva a’ másik párttal —  K o v á c s  Lajost kiáltsák ki követ
nek. De ezen indítvány, mellynek eredvényétől annyi jót, ’s 
hasznost váránk, elhangzott. Erre egyik ütaal barátunk kezé
be véve a’ Kovács Lajos nevével diszlő nemzeti szinü lobogót
—  azzal az oláhság közé vegyült, ’s a’ fekete szoknya tulaj
donosának kezébe nyomni akarta: ám de az oláhság kikapta 
kezéből ’s izre porra szakitá, a’ zászlót. Minek eredvénye az 
lön, hogy a’ nagy- és felsőbányái lovasok közzéjök ugratván, 
az oláhságot —  mellytől még a’ legkisebb sétapálczát is jó 
előre elszedték —  jól elkardlapozta ’s csak az sajnos, hogy 
egypár ember mégis sebesittetelt. Melly öszszeütközésnek,’s 
vérengzésnek ismét azon eredvénye lön ; hogy Orosz György 
lemondva a’ követségről, megköszönte népének irántai hű 
bizodalmát, ’s a’ K o v á c s  Lajos nevével diszlő zászlót ke
zébe véve, őt köveinek ajánlotta.

Erre ismét roppant „Éljen K o v á c s  Lajos“ kiáltások 
hangoztak. —  Az elnök tehát, törvény szerint Kovács Lajost 
megválasztott országgyűlési követnek nyilvánította. Ekkor 
föllépett Kovács Lajos ’s előadáröviden political hitvallását
—  mondván:

„Én gyermekségemtől fogva a’ szabadságért harczol- 
tarn, mit a’ magyarok istene e’ hazának megadott. Én szív
vel, lélekkel magyar vagyok ’s tisztelek e’ honban minden 
nemzetiséget,—  az erőszaknak nem barátja, de törekvésem 
a’ csendben az alkotványos fejlődést —  emelni.“  — Mire is- 
mét4lelkesedelt„Éljen K o v á c s  Lajos követ“ kiáltások követ
keztek. —■ ’S igy a’ választó gyülekezet azon reményben,’s 
bizodalomban oszlott szét; miszerint K. L. a’ választók hazafi 
buzgó kivánatánakteljes mértékben megfelelend.

T h a i s z Gusztáv.

T o l n á b a n  a’ követválasztások megtörténtek. —■ 
A’ szegszárdi kerületben jközfelkiáltással Bezerédy István.

A’ bonyhádiban szinte közlélekkel Perczel Móricz; ezek 
országos emberek lévén, a-’ haza ismeri őket, jellenűket itt is
mételni szükségtelen.

A’ paksi kerületben raegválasztatotlRadnich Pál több
nyire ügyfélén ügyvéd a’ követi kartvagyis a’ nemzeti gyű
lést csak számmal szaporítja, tanácsának hasznát alig' veendik, 
népszerűségét bizonyos fenyitő ügynek köszönheti, mellyet 
az ó rendszer ellene folyamatba tevén, most megszüntetett.

A’ pinczehalyi kerületben a’ köz lelkesedés ifj. Bartal 
Györgyöt érte, ő a’ nép embere jellemét és tudományát bő
vebben kitanulni lesz alkalmunk jövő h.ongyülésen,hol bizo
nyára választói várakozását meghiúsítani nem fogja.

A’ kölesdi kerületben idősb Perczel Miklós a’ mi em
berünk választatott meg.

Végre követ lett a’ szakcsi kerületben: Simon Rudolf, 
ez ollyan ember, küreh binpi nem lehet, mindiga’ többség a- 
karatját hebegte, meggyőződése erszényét tölteni, és a’ 
szeg.ény hitelezőket megcsalni, yagyontaínnságot színlelvén 
édes anyja nevével burkolódzik, a ’ csődper ellene most is 
folyf igyekezni fogunk,, hogy a’ napi díjnak egy része a’ csőd
tömegben foglaltassék. R. L.

Turóez jun. 23. Ma történt nálunk a’ követválasztás, 
szentmártoni kerületben Prónay Gábor, mosóeziban Justb 
György Justh Ferencz septem-virnek fia, ’s e’ megye főszol- 
gabirája népképviselőkul felkiáltással választattak. -— Szent 
mártoni kerületben e modorbani választás, hol daczára a’ sok
féle ármánykodásnak Lehoczky Pál neve számosnál viszhang- 
ra talált f egyedül közügy iránti szeretetének köszönhető; 
mert ez személyes érdekét, noha az intelligenliának nagyobb 
része mellette nyilatkozott, a’ közegyetértésnek rendelvén, 
nehogy a’ személykülönbség miatt, a’ közbéke megzavartas- 
sék, a’ jelöltségről nemeslelküep lemondott. Mosóczi kerü
letben történtek szinte némi kéz alatti informatiók, desükert 
nem eredvényeztek. B. jJ#

N a g y  B á n y á n  junius I5én Szalhmármpgye egyik 
választó kerületi fő helyén ma választánk a’ nemzetigyülésre 
követet. Mondhatni ennyi népet egy tömegben nem látott vá

lj n g v á r junius 24 1848 Városunkban béke’s csend 
uralkodik, csak néha néha szül aggodalmat bennünk a’ rea- 
ctio, de viszsza nem rettenünk, mert keblünk csak a’ szabad
ságért dobog’s készek vagyunk érette utólsó lehelleiünket ál
dozni. —

Országszerte hires Be r n  á t  h Zsigmond volt köve
tünk a’ minap meg nem szűnő éljenzések közt főispáni székét 
elfoglalta, de azon reánk nézve igen leverő hirt halljuk, hogy 
leakar köszönni, nem teszem fel róla ezen következtlenséget.

A’ követek választása igen szerencsésen ment végbe, 
eleinte ugyan fölléptek a’ papok, de a’ camarilla vég bukása 
szerényekké tette őket ’s leléptek, csakhogy valahára átlátják, 
hogy lejárt idejük. Az u n g v á r i  k e r ü l e t b e n  közakarat
tal Ó c s v á r y Gábor kiáltatott ki, megmutatta evvel a’ nép 
hogy érett, hogy meg tudja különböztetni a’ radical emberi 
az ollyantól,ki köpenyét mindig a’ szélnek veti: a’ s zob  r á n 
ézi  kerületben P r  ib ék An t a l  volt administrator, ez talán 
azon egyetlenegy administrator, kié’ hivatalában is szabad
elvű volt; a’ szerednyei Kerületben K a n d ó  Pá l ,  a’ kaposi 
kerületben Fe k e t e Lőrincz másod alispán választattak, ve
zesse őket szerencsésen a’ mindenható országunk szivébe, 
őri zkedjenek,hogy osztatlan bizalmunkkal viszsza ne éljenek.

A’ nemzeti őrség organisálva van, de igen hanyag pe
dig polgártársak, nektek inkább kellene forgatni a’ fegyvert 
mint másutt, mert ha a’ czárnak kedve kerekedik, minket sze
rétéiből meglátogatni, akkor bizonyáranálunkfogreggelizni, 
és titeket is amúgy jól megvendégelem! , és felejtém hogy 
megrovásom helytelen, hiszem nektek— ■ risumteneatismég 
fegyveretek sincs, oh hengermalom a’ mindennap 500 fegy
vereddel mikor jön el a’ te országod. —  Ad rém ! az őrse- 
regröl lévén szó, el nem mulaszthatom két pozsonyiféle zsidó 
evőt megemlíteni, kik a zsidókkal szolg’alni nem akarnak, az 
egyik egy R e i n e r  nevezetű szappanyos,kinek gyertyái úgy 
pislognak, hogy nem képesek fölvilágosítani tökfejét, a’ má
sik egy nyereggyártó, sokat tudnék ezekről Írni,de nem aka
rom „önnek lapját jellemtelen emberek leírásával ter
helni, bocsássunk meg nekik, hiszem nem tudják,hogy mit 
csinálnak.—  U t a s s y  Gyula

P é c s ,  jun, 2,3,kán f. hó julius 2kán kezdendő hangya- 
lésre Baranya megye junius 20kán választá meg képviselőit, 
noha igen sokan magukat nem Íratták be, volt még is 4300

választó; pécsi kerületben lett gróf Batthyány Kázmér, ennek 
lemondása következtében BarthosEde főbíró; siklósi kerü
letben Táncsics Mihály dárdai kerületben Madarász József 
főjegyző, mohácsiban Bencze Ignácz szolgabiró, mágocsiban 
Perczel Yincze, bükösdiben Angyal Pál szolgabiró; pécsvá- 
radiban Hegedűs Imre ügyvéd, ki megyénkben rettenetes 
hoszszu’s ivekre terjedő replikáiról isméretes.

Pécs városban az intelligentia értesítve nem lévén, de 
intimidáltatván is terrorismus által, öszvesen 540 szavaztak 
csak 1235 választó közül, sőt szavazó képeseknek nagy része 
föl sem íratta magát. Aidinger Pál polgármester hivatalos 
szobájába a’ városházhoz csábiltatván a’ köznép itt 3 Írnok 
általiratott a’ szavazati jegyre Aidinger neve, a’ polgármes
ter pedig a’ pitvarban fel ’s alá sétált, ösztönözve párthiveit. 
Junius 18ra volt meghatározva, de tökéletesen hírül nem ad
va, a’ kövelválasztási nap, a’ budai külvárosi lakosság azon
nal tódulta’ Hattyú terembe Aidinger Pál nevével be Írott ezé- 
dulájával, hol ezt a’ középponti választványnak, melly keb
léből szavazatszedésre nevezett ki néhány tag o t , szavazat 
gyanánt átadta; az intelligentiának a’ választásról értesült ré
sze figyelmezleté a’középponti választvány elnökét,hogy előbb 
gyűlésnek kell megnyittatni, hol majd a’ követjelöltek a ján
latni ’s a’ szavazat szedő tagok kineveztetni fognak, de a’ tör- 
vényezikk fölolvasása daczára is ezen figyelmeztetésnek váro
sunk első tanácsnokánál mintelnöknél viszhangra nem talált, 
és igy a’ józan rész a’ törvénytelen választásban részt nem 
vett. —

A’központi választvány megintetve sem volt, de a’ tör-r 
vény egyéb rendelete sem tartatott meg: és igy lett Pécs 
városnak föltolatott képviselője az ígéretek által tévútra ve
zetett budai külvárosnak jobbadán kapások ’s földmivelők- 
ből álló horvát ajkú népsége által megválasztva, Aidinger 
Pál polgármester. —  Noha a’ törvény világosan rendeli mi
kéntminden szavazó személyesen szavazhat, nálunk még is 
többen, más itthon nem levők helyett is be adák az Aidinger 
névvel jegyzett ezédulákat, volt ki 7— 8— lOczédulákat is 
adott. Jun. 19kén városi közgyűlés volt, hol a’ polgármester 
előadá, hogy, értesülvén kir. fensége arról, miként Pécsen 
ellenforradalmat akarnak eszközölni, és az ujtanácsot meg- 
dönteni, rögtön bíróságot küldött, és ezért tartott közgyűlést, 
hogy ezt rögtön hirdetvén a’ bíróságot kinevezze, egyszers
mind kimondá, jaj annak, ki neki vakon nem engedelmeske
dik, mert fölakasztatja. Ki akasztatván a’ rendelet ekkor hal
lom mp.g, hogy ez nem specialis, hanem a’ mostani zavarok 
miatt országszerte kiadott rögtönitélő bíróság. Polgármes
terünk, ki magát főispánnak mondá, bizonyos öszszejövetel- 
nél, már híveinek meg is nevezte a’ volt’s mostani legújabb 
tanácsunk tagtait, kik mint lázitók fölakasztatni fognak; a ’ 
közgyűlés folyta alatt is |3 tisztviselőnek hallgatást paran
csolt, midőn törvényes nézetüket előadák, sőt a’ közgyűlés 
előtt némellyeknek figyelmeztetéskép mondá, ne társalkod- 
janak a’ lakossággal, mert ha gyanúsakká lesznek, irányuk
ban is szigorú leend.

A’ terrorismus által szeretné polgármesterünk elret
tenteni lakosságunkat, hogy a’ törvénytelen tiszt ’s követ
választás ellen orvoslást ne keressenek, és ez volt oka is, 
hogy midőn f. évi jun. 23kán Eszékről 500 szuronyos puska 
megérkezett, ezt mind a’ budai külvárosi lakosság közt erő
nek erejével akarta kiosztatni, és csak a’tanács 3 tagjai erélyes 
föllépésének, és aggodalmai sejtő több magyar képviselő 
hatályos fölszólásának köszönhetni,hogy ez nem történt meg, 
’s fegyverek aránylag a’ magyar, német ’s horvát ajkú nép
ség közt fognak kiosztatni, volt is ekkor veszekedés,mert pol
gármesterünk sűrűn emlité: ez lázadás, ’s neki szive vérzik, 
hogy a’ hű budai külvárosi őrök minden fegyvert nem kap
hattak meg, ’s igy kevés fegyver lévén, magukatnem gyako
rolhatják, bizonyosan befogatásunkkal. Jun. 23diki délutáni 
6 órakortartoltkögyülésben szinte ki akarta erőszakolni, hogy 
adassék nekie mini választott követnek néhány száz forint úti 
köllség a’ városi pénztárból; de az álmukból fölriasztott tiszt
viselők ’s képviselők némellyikének lelkes fölszólamlásán e-  
zen kívánat hajótörést szenvedett, de bezzeg szórt polgármes
ter ur fenyegetéseket kivált akkor, midőn figyelmeztették, 
mondana le a’ polgármesterségről, miután 3 évre van meg
választva követnek, és mint követ a’ hongyülés alatt Pestről 
el nem távozhatván,itthon az ügyeket, (mi ama nyilvánítása 
u án, hogy minden 2 hétben haza jön közgyűlést tartatni 
következtető vala) nem vezérelheti; de polgármester urat a* 
lemondásra capacitálni nem lehetvén, ő Pécs várost antedi- 
luYianus modorban Pesten a’ hongyülósen képviselendi *s 
két héti látogatásakor akasztással is fenyegetni lesz nagylelkű 
minket. Polgármesterünk terrorismusa következtében alügyé- 
szünk lemondott, városi biránk egy közgyűlés alkalmakor 
székét is olt hagyta, ’s nyilványitá, miként kész inkább hiva
taláról lemondani, mint sem jog fosztást engedni. —  4 tiszt
viselőinket kivéve, a’ többi hallgat, józan rész igen el van 
keseredve.

Városunkban is volt egy kis öszszezördülés, ugyan is 
egy ittas önkéntes bizonyos tisztes házba délutáni 5 érakor
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bemenvén,az itt foglalkodó nőszemélyeket insultálni kezdé, 
midőn is ezeknek segélykiáltásira a’ tőszomszédságban 
dolgozó ácsok az önkéntest jól elverték, erre öszszesereglet- 

az önkéntesek ’s igen nagy számú nézőség, ’s mivel a’ 
hir vérengzést szárnyaltatott, jött a’ rendes katonaság ’s a’ 
városi rendőrség, ’s 1 önkéntes ’s 1 ács legény bevezette
tett: ez a’ tény, mit meg sem Írnék, ha Pestről érkezett ma
gánlevelekben ez iránt tudakozódás nem történik, vájjon igaz 
é: hogy Pécsett vérontással párosult lázongás történt?

Baranyamegye is folyó e. junius 23kán tartá bízott— 
ványi gyűlését, hol az illyr mozgalmak lecsilapitása iránt ta
nácskoztak; és e’ napokban megérkező Csányi Lászlóval in- 
dilland ki a’ mozgó nemzetőrség rendeltetési helyére.— Mi
vel ama tisztviselők, kik követekké választattak, hivatalaikról 
lemondtak, több helyettesítés történt. R. L.

P é c s ,  jun. 24kén f. e. jun. 1 Óéról Vukovárról irt ’s 
20kán vinkovczei postajegygyelbélyegzett levelet kaptam;e’ 
szerint Karlovicz fölött Ireg táján a’ kalugyer kolostorok kö
rül van több ezer illyr’s közöttük sok szerb öszszegyülve, 
Suplikácz vajdát várván, ki számukra az igazságot kiesz- 
közlendi.— Megyénk tisztviselőji kiküldettek Verőcze me
gyébe, a’ királyi manifeslumot, melly szláv nyelven van nyo
matva, több ezer példányban kiosztandók, ezek ma érkeztek 
haza,’s beszélték milly lelkesedéssel fogadáa’ nép a’ mani
festumot, ’s átkozta Jelasics bánt. ’S a’ magyartóli szakadás
tól irtóznak, miután a’ magyarokat testvérként tekintik, sze
gények azzal ámittaínak hogy mi akarjuk őket megrohanni 
*s kiirtani, és ezért bánkódnak.

A’ mi pécsi bosnyákaink is hangosan kiáltják, bár csak 
az ő őseik az illyrek jönének, ’s ez okbul vonakodnak a’ drá- 
vai őrséggel menni: a’ többi lakosság miatt retteg, tartván 
elmenetelük esetére házaik megrohanásától. Ugyané’ nép
ség városunk erdejében közel ezer darab nagy fát vágott ki, 
ellene ki sem mer tenni, miután a’ terrorista polgármesterre 
hivatkoznak, ki engedelmet adott; a’ vadászok meg is sza- 
lasztattak.

Horvát ’s német ajkú megyei lakosaink ellenszenvvel 
vannak a’ nemzetőrség iránt, ’s vonakodnak besoroztatni, 
Tolnamegyében, jelesen Bonyhádon hir szerint ellenszegül
tek a’ megyei parancsnak, sőt a’ főbírót mégis támadták;hir 
szerint katonaság megy oda, ’s a’ kolomposok rögtönbiró- 
ság által fognak büntettetni.

Tegnap jöttök Zágrábból ’s Horvátországból baranyai 
fuvarosok, ezek beszélik, hogy tömérdek katonaság ’s fegy
verzett földműves nép sietve tódult a’ zalai és somogyi Drá
va határihoz, Horvátország részéről cordont vonandó.— Ve- 
rőczemegye még cordont nem vont, a’ tisztviselők nagy ré 
sze leköszönt,és Sallopek alispánt is csak a’ magyar párt ké
ri,hogy lene mondjon.— Eszéken az alsó várostkivéve mind 
magyar érzelmű.

S o p r o n y, jun. 1 Óén 1848. E’ megye, melly az idő 
hatalmával olly fáradhatlaneréllyel számos éveken átdaczolt: 
nem akar belészokni az uj rendszer kerékvágásába. Ennek i- 
gen természetes oka van, melly abból áll, hogy a’ tisztviselői 
kar élén olly egyedek állanak, kik részint az országgyűlésen 
még utasításukat is szemtelenül megszegvén az absolutisti- 
cus kormány érdekében működtek ’s igy az uj hatalomtól sa
ját, édes egojokra semmi kecsegtető remény nem mosolyog 
— részint idehaza bérbeadott meggyőződésüket még napi
bérbe vett csirizes kezekkel is támogatván e’ megye nyu
galmát teljesen felzavarák ’s igy most az idő erejétől pad alá 
taszittalván kapkodnak a’ régi után.

Azuj státusformáknak nem baráti; az újítások életbe
léptelését, alkalmazását indirect utón akadályozzák, mig nyil- 
ványosan bizalmat szavaznak a’ kormánynak. A’ hol csak le
het a’ régi embereket karolják fel ’s alkalmazzák mindenre. 
Nagy szövetségben állanak a’ papokkal, kik úgy látszik reac- 
tióra készülnek. El kell uraim kergetni ezen alávaló hivatal
nokokat, kikben nincs annyi becsületérzés, hogy magoktól 
elhagynák azon helyet, mellyet a’ nép bizalmának ellenére 
foglalnak el.—

Ezeknek alattomos munkálkodása igen kétségessé te
szi: lesz é radical követünk?...Tartottunk ugyan egy választá
si comitét, hol egypár jelen volt úri egyed e g y m á s t  köl
csönös barátságból ajánlotta; ’s beszéltek sok zöldet és 
vadakat minden logica, minden irány nélkül, hogy kimutas
sák nagy képességükéibe nyíltan ki kell mondanunk, hogy é- 
pen ezen sok beszéd győzött meg bennünket arról, hogy az 
ott magokat ajánlgatók közül „egyetlen egysem követnek 
való egyediség“ ’s annál kevésbé azon jelen volt T a c i t u s ,  
kinek, hogy követ lehessen azt mondják érdeméül, hogy a’ 
múlt követválasztás alkalmával is saját édes személyére 15 
ezer pgőft költött el; ’s most kell neki egy kis r e c o m p e n -  
s a t i o .  Hát uraim! szabad ezt tenni még mindig a’ közügy 
rovására? ’s ezt ti lelkiisméretes eljárásnak tartjátok? Hát ti 
a’ népérdekeit játékszernek akarjátok használtatni az önérdek 
kezében?’s a’ csergő sipkát a’ bölcseség symbolumának a

karjátok tekintetni....Ez barátim! nem megy.. .  még egyszer 
is nem,...és örökre nem!...És ha elég vakmerők volnátok, a’ 
népet tévútra vezetvén— annak legdrágább kincsét: „bizal
mát ’s jövendője iránti réményit“ illy kezekbe lenni l e : akkor 
vigyázzatok,mert el fog jönni az ébredés pillanala’s a’ nép át
látja, hova vezettetett ’s keserű jövendőnek álltok küszöbén.

Várjuk, hogy tán az isteni gondviselés fog számunkra 
egy erélyes főispánt teremteni, ki hatályosan fogja egyesíteni 
erőnket a’ közjó érdekében mindazon alattomos reacliók el
nyomására, mellyek jesuita köpenyben észrevétlenül jelennek 
meg közöttünk.

Ha a’ minisztérium eleget akar tenni a’ közbizalomnak, 
N i c z k y Sándort ki fogja nevezni főispánunkul.

A’ segélyezés itt nem önkéntes adakozás utján, hanem 
aránylagos kivetés szerint történik. Az általányos öszveg, mit 
adunk, 50 ezer pgő.—  A’ nemzetőrség ügye nyomorult álla
potban van. — e.—

S z e p e s b ő l  , jun, 5kén Csáky László gróf foglalta 
el főispáni székét, ’s miután Jóny Vincze és Kray Miksa le
mondásuk által az elsőalispáni és főjegyzői hivatal már előbb 
megürült, még azon nap következő helyettesilések történtek: 
első alispán szavazás utján lett Máriássy Mihály; másodalis
pán (miután Görgey Arnold lemondott) köz felkiáltás által 
Okolicsányi Viktor; főjegyzők, egyenlő ranggal és fizetéssel 
Görgey Hugó és Sváby Ferdinand ; jun. 6kán kárpátaljai fő
szolgabíró felkiáltással:Spóner Antal; alszolgabiró szava
zással : Badányi Mátyás; az újonnan rendszeresített három 
számvevői állomásra szavazattöbbséggel: Mercz András, 
Keill László és Görgey Ödön választattak meg; végre Glós 
Miklós tiszteletbeli főbíróvá, Glós Norbert pedig a’ nemzet
őrséghez távozott Szerdahelyi Frigyes helyébe, rendes es- 
kütté helyettesittetelt; Klein Frigyes elnöki Írnokká és a’ bi- 
zotlvány egyhangú kivánatára, Csáky Móricz gróf tiszleletbeli 
főjegyzővé neveztetett ki. Az országgyűlési követek junius 
26kán fognak választatni. A’ közvélemény jelöltjei közt van
nak: Spóner Tivadar, Raisz Szilárd, Trangous Lajos, Weszter 
Pál,Schwartz Károly, Hunfalvi Pál, Mercz Pál, Ludwig János, 
Fest Imre, Sváby Ferdinand. Közli Fabriczy Sámuel.

Te m e s v á r  r ó 1, junius 23áról érkezett leveleksze- 
rint Sztranimirovics illyr rablófőnök Fejértemplom közelébe 
vezetvén csoportját, egy küldöttség által Dreihann parancs
noktól az ágyukat, a’ fegyvereket ’s egy osztály katonaságot 
átadni követőit, különben e’ követelését erőszakkal szerzen- 
di meg. —  A’ nép erre felindult,’s mintegy I200an  fegy
vert ragadva az utolsóig készeknek nyilatkoztak a’ várost, 
és becsületöket az aljas rablók ellenében megvédeni. Azon
ban a’ parancsnok, nem tudni miért, hihetően azonban mosz- 
ka rubelek fényétől megvakittatva, a’ rablók követelésinek 
engedett, ’s a’ kívánt ágyukat, mintegy 250  fegyvert, ’s 30 
mázsa lőport a’ rablóknak átküldött.

Itt sikerülvén a’ merény, a’ lázadók Versecz felé for
dultak, hogy ama várost egészen hatalmokba kerítsék; a’ hir 
azonban, melly a’ fejértemplomi aljas árulást mindenfelé 
megvivé, talpra szólitá a’ jobbakat, ’s nagy ellenállás van 
készülőben. Katonaság is megindittatolt azon vidékre.

És most tisztelettel kérdjük a’ ,Köz I öny t fc és Zombor- 
csevics urat,hibázott é szabadkai levelezőnk akkor, midőn e’ 
tömeget rabló bandának czimzé? hiszen ők nem egyebek, 
ut űgura docet, hacsak a’ K ö z l ö n y  nem teendi ő- 
ket más valaminek. —  M e g j e g y e z z ü k  még alkalmilag 
azt is, miszerint levelezőnk nem azt irá , hogy a’ ráczok 
és szerbek a’ magyarok hátán dohányt aprítanak; hanem 
hogy az emisariusok a’ fanatisált tömeget ijesztik azzal, hogy 
az elérkezendő magyarok a’ ráczok és szerbek fejéről le
nyúzzák a’ bőrt,’s hátukon dohányt fognak aprítani.

Értsük meg egymást.

A’ minisztérium fegyvergyártókat keres mi figyelmezte
tésül adjuk: hogy vágynak a’ vidékeken olly dilettánsok, 
többnyire pásztorok, kik a’ puska agy készítésben bámula
tos ügyességgel bírnak; vágynak továbbá hideg kovácsok, 
és czigányok, kik a’ puska szerszám készítésnél czélszerüen 
jutányosán, és rögtön alkalmazhatók; vágynak végre a’ nép 
ezen osztályából sokan állodalmi tömlöczeinkben, ezeknek 
a’ fegyver gyártásnáli alkalmaztatásuk valamint jutányos, úgy 
az ipar előmozdítása és közbátorság biztosítása tekintetiből 
czélirányos fogna lenni. (Beküldetett).

A’ magyar n e v e l é s i  t á r s a s á g  korszerű köteles
séget vél teljesitni a’ szeretett haza irányában, midőn a’ ki
tűzött pályakérdésre érkezett muníácskáit illy czim alatt: 
„ T e s t v é r i  s z ó z a t  a’ n é p t a n í t ó k h o z “  a’ közönsé
gének átadja. Szerzője N é m éti I m r e. A’ 3 V* Ívnyi füzet
ke sok czélszerü’s hasznos dolgot említ fel tömött rövidség
gel , miért is azt minden rendű olvasóknak de különösen a’ 
városi és falusi néptanítóknak ügyeimébe —  ’s illetőleg a’ 
hatóságoknak, a’ néptanítók közti terjesztés tekintetéből,—

ajánlani kedves kötelességemnek ismerem. Ára 10 pgő kr. 
kapható M a g y a r  Mihál könyvboltjában.

N e y Ferencz, a’ m. név. társaság elnöke.

Nyílt levél
Szerencspataki Jánoshoz.

Kedves barátom ! Ha Európa reform történetén végig 
húzódom, IX. Pius mint polgári megváltó szellemképe áll e- 
lőltem. —  Róma: iránytűje ’s napsyslemájaa’ polgári világ
nap, oda gravitál a’ nemzetekfigyelme, ott anyagi és szelle
mi erő öszpontosulván; és igy, midőn az első szabadság- 
mozgalmi impulsust onnét nyerők , százados álmából érez
te magát Európa fölvillanyoztatni.

A’ gondviselés minket sem feledett ki a’ történetek 
könyvéből! az idő maga sodort be a’ mozgalmak oczeánjá- 
ba, és lön megtestesülve az ige Széchenyiként: teljesülve 
16 millió nép lorró kívánsága, miszerint a’ magyar mártöb- 
bé nem provincia, hanem illő sorban áll Európa nemzeteivel. 
Megvallom, ennyit egyszerre remélleni sem bírtam. Azonban, 
ha ki azt hinné, hogy hazánkra nézve már mindent megtet
tünk, önmagát csalná meg. Nem! még csak a’ szabadság jog 
egyenlőség, ’s testvériség elve van kimondva, a’ teendők ó- 
riás halmaza még ezután következik; nemzelélelünk respec
tive még csak theoria, a praxis most jönne már;—  de hisz e- 
rélyes nemzet vagyunk mi, ha ennyit kivívhattunk: hogy ön, 
körünkben szabadon mozoghassunk, a’ jó Isten segélyével 
a’ többi is csak elkövetkezik.

Csak egy a’ baj leginkább közöltünk: hogy a’ féreg ön 
keblünkben rágódik, melly fölvirulhatásunkat gátolja, ’s ezt 
jó eleve mintegy félve hittem, hogy Magyarország sokféle 
ajkú népeit egy nemzetté amalgamizálni kissé bajos lesz. No 
de várjuk el, hogyan oldatik m ega’ probléma? legalább ha 
különczködő ellenszegülőkre találunk,megfogja látni Európa: 
hogy mi ollyanokért küzdöttünk, kik testvériségünkre nem 
valának érdemesek.

Nézetem szerint tehát barátom : Róma az európai ese
mények focusa: és igy következetesen hittem, hogy jelen kor 
kérdéseink közé fog soroltatni a’ papi nőtlenség eltörölteté- 
se is. E’ tárgyra nézve ugyan, minthogy vallásunkban nem e- 
redeti ’s nem lényeges,$ isoláltan is allhatnának egymástól a’ 
külön nemzetek, ha t. i. az egész világon viszhangra nem ta
lálna? Azonban, nekünk csupa uniformilás tekintetiből is álta
lányos értelemben kell szőnyegre keritnünk.

Mi magyarok, sikeres megoldatását magyar felelős mi
nisztériumunk ügyeimébe annyival inkább ajánljuk: mert ha
zánkban’s az öszszes európai reformtéren a’ valódi szabad
ság csak igy lesz kiegészítve, a’ castok eltörölve, ’s lerontva 
a’ kényszerítő hatalmak vas járma. így fogunk öszsze olvad
ni polgárilag mindnyájan, ’s minden szempontból közérde
kűnek tekinteni kedves hazánk legparányibb ügyét is.

Várva vártam: a’ „coelibalus“ szó honnét fog hang
zani először? mert tudtam, hogy támadnak sárkányok, kik 
nem okokkal, hanem szokás szerint dictatori modorral akar
nák le dorongolgatni a’ tárgyat; hanem ez, csak amúgy obi
ter többé már nem megyen;Cse n g e r b e n  és T y ú k o d o n  
egykor csak megjárta, de már ott is lejárta: Uraim! ne min
dég a’ durva önkény, —  győzzön már egyszer az intelli
g e n t  !!

Engedj barátom, hogy a’ tárgytól kissé eltértem. Te 
valál az, ki közöttünk 1 1,000 nevében szót emeltél. Igaz, 
megbízva sem szóval sem Írásban nem voltál, hanem— ke
vés farizeuskodókat kivéve, ugyan annyiak szivéből az érzést 
ajkadra fölvevéd. őszinte elismerés legszebb jutalmad : hogy 
emberi kötelességedet teljesitéd , ’s a’ 13 százados barbár 
rabigát lerázni indítványoztad.A’tárgyhoz most részleteseb
ben nem szólok; te , egyszerre alapos okokkal eleget mon
dottál, isten és természettörvényét ügyesen kifejtetted;azon- 
ban igényemet későbbre fentartom. Apátur tudom azt kíván
ná, hogy sisakomat leiegyem; ha kér, úgy ígérem, de pa
rancsszóra, vagy süvegelésképen: nem cselekszem. így va
lósul e’ morális világban is a’ physika.-hogy az actiónak rea-  
clió-ja van.—  És kérdem: nem méltán fájhat é egy szerény 
honpolgárnak, egy becsületes papnak, midőn irányunkban 
illy fenyegetődzőleg nyilatkoznak,mint apátur az országgyű
lésen: „hogy majd“ —  és csak azért, mert egy valaki meg
győződését kimondotta. Hát ez a’ szólásszabadság hazánk
ban? —  Enmagam előtt pirulok az illy gyermekies, vagy in
kább szolgai bánásmódon.— Becsülöm a’ férfiút, ki okokkal 
győz az elvvitákban, hanem a’ despotismusnak kora csaku
gyan lejárt. A’ kiskorúságot mi is túl éltük, az üres tekinté
lyek alól emancipáltatnunk kell. Nem az egyház tekintélyét 
értem, épen nem, ezt én tisztelem, és elismérem, de az egy
ház firmája alatt néhány magányosak ne berzenkedjék.

Nyilt levelemet nyíltan zárom bé. Ne gondolja senki, 
mintha az érintett tárgyat magán érdekből védném, ’s csupa 
testiség embere volnék. Én is test és lélekből állok ugyan, 
de kereken be vallom: hogy bár hová dőljön a’ coelibalus 
rabigája, én részemről n ő t l e n  m a r a d o k ;  hanem szóta
nom kellett, ’s kimondani meggyőződésemet: hogy az egy-
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házi és polgári világ anyagi, és morális állasa ezt kívánja.A
kinek tetszik,házasodhassák, mert: „melius est nuberequam 
úri.“ Kényszerítő törvény se mellette, sem ellene czélszeru 
nem v o ln a .’S ha kin e’ tárgy megbuknék: számoljon isten e- 
lőtt annyi ezerek földi és mennyei jóllétéért!—  Míg lehet a- 
kadnak oüyanok,kik e’ sorok olvasásánál a’tárgyra gondol
va  elmosolyodnak; ezekhez nem szólottám, ’s őket mint ha
zám kiskorú gyermekeit tekintem.

Te pedig barátom, működjél a’ szép pályán az igaz
ság vértezetével; ha szükséged lesz reánk, segéd-kezün
ket ajánljuk.—  A’ viszont látásig e lv  b a r á t o d

egy ő s z i n t e  h o n p o l g á r .

Igazítás ai Pesti. H írlap  egy állítására nézve d  
gözhajózási-társaságot illetőleg. A’ Pesti. Hírlap öl i k 
száma honvédeink ünnepélyes zászló-szentelését ’s útnak in
dulását említvén végűi felpattan’s úgy megdorongolja ha
ragja nagy voltában a’ gőzhajózási társaságot: hogy miért 
nincseneka’ vontató hajók karfákkal ellátva,holott mondja to
vább nagy bölcsen, úgy tudjuk, hogy ezeken is ép olly fizeté- 
tésért szállitá önkénteseinket, mint a’ izemélyszállitó rendes 
hajó második helyén.

Az első vádat illetőleg csak annyit mondok, hogy a’ tár
saságnak egyedül katonai szállításokra fölszerelt hajóji nin
csenek, mivel csak pár héttel ez előtt illyes hajókról ki sem 
álmodott, jelenleg idő, alkalom’s fensőbbi rendelet hiányá
ban az építés Iehetlenné vált, a’ gyakori és rögtön szállitá- 1 
sokra kénytelen tehát árurakhajóit fordítani, mellyeket idő 
szűke ’s rendelkezés alatti csekély számuk miatt rögtön csak 
a’ fedelek tetemes megrongálásával gyengén ’s czéltalanul 
lehetne karfákkal ellátni, —  az is tény, hogy rá férczelt kar
fák több kárt mint hasznot hajtők, —  holott a’ tágas belseje 
a’ jó kedvűnek úgy, mint a’ higgadtabb kedélyüeknek ké
nyelmes helyet ad.

A’ vitelbért tartalmazó értekezés úgy látszik nem olly 
biztos kutfőbűl merül mint a’ H. mondja,’s efélét hiteles kútfő
ből szerezni nem volna fölösleges, mert azon áltáljában igen 
csekély díjból öszsze felszámítás után 20 ft. tói leróván, 
a’ maradt öszveg a’ hajói költségeket alig pedig egyébiránt 
tessék meggyőződve lenni hogy a’ gőzhajózási társaság, fel
fogva a’ kor és haza igényeit, a’ haza bármelly intézeténél 
is lelkesebben érzi,mivel tartozik a’jelen körülményekben a’ 
hazának és nemzetnek. N a g y  Miklós.

A’ Jelenkor 71 d. számú 291. lapja 78 hasábján fölülről le
felé a’28diksorban e’szó után: boszuálló’s—kimaradt: ,.na- 
gyobb része“—az ottani állítás az egész rácz vagy szer b feleke- 
zetre igaztalanság nélkül nem lévén alkalmazható.

K Ü L F Ö L D .
AUSZTRIA. János főherczeg, mint az örökös tartomá

nyok ügyeinek vezetésénél császári fölhatalmazolt, folyó hó 
24kén Bécsbe megérkezett, ’s a’ császári lakba szállott. Más
nap ő fensége minta’ császár személyének képviselője, fo— 
gadá a’ minisztériumot, a’ városi tanácsot, ’s a’ községi bi
zottságot, úgy nem különben a’ nemzetiőrség, és egyetemi 
tanulók választványát. Ez alkalommal a’ megjelentek által 
hozzá intézett üdvözlő heszédekre ő fensége válaszold: mi
k én t ,^ ’ császár ő fensége gyengélkedvén, ő fenségét éltes 
férüut bízta meg, hogy személyének képviselője legyen; ki 
a’ felségnek alkotványos akarata’s valódi meggyőződése, fe
lől teljesen megvan győződve, midőn annak egész bizodal

mával dicsekhetik, és tudja: miszerint a’ császár mindazt, mit 
megígért, mint becsületes ember meg is tartandja. Uraim ! a’ 
reactióról semmi szó sem lehet, mert ez teljes lehetetlen. 
Szemeikből olvasom önöknek, hogy Önökre mindnyájokra, 
az egyetemi seregekre, a’ nemzetőrségre, a’ polgárokra szá
míthatok; ’s azért egység legyen köztünk , mellyre olly nagy 
szükségünk van. Bízom önökben, ’s azért viszont-bizalmat 
reméllek.“

Prágában lecsilapiltatván a’ tót fanatismus, az egész 
Csehországban a’ bécsi parlamentre küldendő 90 követ vá
lasztása hirdettetett ki, ’s a’ szükséges előintézkedések meg
tétele után azonnal mégis kezdetnek a’ választások.

Jellasich bán még Innsbruckban mulat a’ szláv kül
döttséggel. Ó felségénél mint egyes személy nyert kihallgat- 
tatást, hol eddigi eljárása komolyan roszszaltatott, továbbá 
utasittatott, hogy az ellene támasztott, ’sviselete által be is 
bizonyodott vádakra nézve forduljon Hrabovszky kir. biztos
hoz, ’s ismerje el a’ magyar miniszterek felsőbbségét.Ugyan- 
ezen válaszszal tisztelteiének meg a’ küldöttség egyéb tagjai 
is. ’S mi még mind ez időig nem lehetünk tisztában horvát dol
gaink— ’s a’ horvát bánnal, ki királyi manifestum utján min
den hivatalától fölfüggesztetett; ellene kereset rendeltetett, 
’s ő mégis, mint bevallott felségsértő és h a z a á r u l ó  a’ ki
rályszemélye körül forog, ott kihallgattatást nyer, sőt közte 
és minisztériumunk közt —  mint mondatik —  János főher- 
czeg közbejáróul kéretett meg.

FRANCZIORSZÁG. Velencze a’ mindig hatalmasabbá 
emelkedő osztrák tábor által szorongaltatva, ’s Károly Albert 
kiszámitolt lassúságában mit se bízva, a’ franczia köztársaság
tól segélyhadat kért; ennek folytán a’ belügyi miniszter tör
vényjavaslatot terjesztett a’ ház elibe 300 mobilizálható 
nemzetiórsereg rendszeresítése érdekében.

Napoleon Lajos, kinek neve egész Francziaországban 
olly rendkívüli mozgást okozott, a’ nemzeti gyűléshez leve
let intézett, mellyben képviselővé lett megválasztatásában 
száműzetése, ’s fogva tartatásának jutalmát látván, megelég
szik, ’s a’ köznyugalom okáért választatásáról lemond, mit a’ 
gyűlés rögtön is elfogadott. —  ’S ez idő óta a’ párizsi nyug
talanságok gyérülni kezdenek, —  Blanqui a’ hires forradal
már vincennesi fogságában gerincz-sorvadályban szenved 
melly életét fenyegeti, nem sokáraoperátió alá vétetik, mit 
gyenge ereje aligha állandki. —  A’ forradalmiclubbok foly
vást gyüléseznek ’s beszédekröpiratok, és proclamaliókkal 
akarnak hatni a’ népre, ’s a’ nép által a’ nemzeti gyűlésre, 
mellynek eljárása a’ nagy többség óhajtásának épen nem 
felel meg.

Junius 15kénPárizsban azon hir terjesztetett el, hogy 
az angol kormány a’ spanyollal megliasonlván, az előbbi e- 
mennek hadat üzent, mi a’ franczia republicanusoknál élénk 
hatást okozott.

Párizs város körerősitvényei a’ mozgó nemzeliőrség, 
és sorkatonaság által megrakatott. Az őrvédelmi szolgálat 
következőleg rendszerittetett: a’ körfalak ’s az erősségek há
rom kerületre osztattak, melly a’ párizsi közönséges tüzér
ség igazgatása alatt egy parancsok alá adatott. A’ első kerü
let a’ Seine jobb partján Bercy és de 1’ Ourecq csatorna közt 
terjed, ’s keleti kerület nevezet alatt magában foglalja Cha- 
renton, Vincennes, St.Maur-Nogent, Rosny, és Romainville 
erősségeket; a’ második vagy éjszaki Kerület magában fog
lalja a’ del’ Ourecq satornától elvonuló bástyázatot, és St. 
Dénis és Aubervilliers erősségeket; a’ harmadik vagy déli

kerület magában foglalja Seine balparti bástyázatot Jory, Bi- 
cétrc, Montrouge, Vanores, Issy, ésMont-Valeriaerősséget.

NÉMETORSZÁG. Frankfurt, junius 20dikán. A’ gyűlés 
megnyitásakor az elnök tudatá a’ gyűléssel, mikép a’ nép a- 
lapjogaira fektetendő alkotvány tervezésével megbízott vá- 
lasztvány munkálatát befejezé,’s az már sajtó alatt van.Után- 
na megemlittetelt egy képviselő által Trieszt város ostrom 
alá vétele, melly tárgyban rövid, de velős vita után határo
zattá lett: miszerint Trieszt város ellen intézendő minden 
megtámadás Németország elleni hadüzenetek tekintetik. E* 
kijelentés után a’ központi kormány kérdésének tárgyalásá
ra tért át a’ gyűlés, mellyben végre is a’ választvány javaslata 
fog törvényes erőre emeltetni.

Szóba hozattak a’ prágai véres események is, ’s e’ te
kintetben némellyek inditványozák, mikép hivassanak fel a* 
bajor és szász kormányhatóságok sergeiket készen tartani, 
hogy az első jeladásra a’ fenyegetett város és tartomány vé
delmére megjelenhessenek melly indítvány azonban azon ész
revételre, hogy a’prágai eseményekről hiteles és kimerítő je
lenés a’ német nemzeti gyűlésre még nem tétetett, a’ szláv- 
ügyek kidolgozásával megbízott választványhoz tétetett át.

T r i e s t ,  jun. 17kén. Az ellenséges hajók folyvást a* 
piranoi magasoknál állnak, ’s a’ városi kikötőt erős ostromzár 
alatt tartják, hol jelenleg leginkább idegen hajók tartózkod
nak, mellyekre nézve az ostromidő csak julius I5kén fog 
elkezdődni. Az osztrák hajók nagy részt más kikötőkbe , a’ 
quarneroiba, a’ magyar tengerpartiba, ’s a’ dalmáthoniakba 
vonultak. A’ közlekedés tehát a’ szomszéd belföldi kikötőkkel 
megszakitotlnak tekintethetik, ’s kinek fogalma van, mennyi
re van Islria és Dalmatia jólléte a’ Triestteli közlekedéstől 
föltételezve, az körülbelül következtethet ama levertségre, 
melly az itteni kereskedő világra nehezedett.

Jun. 18án érkeztek meg Anconábol Spartan és Harle
quin angol hadi fregátok, az első 240 emberrel 24 ágyúval, 
a’ másik 130 emberrel 14 ágyúval, ’s a’kikötőben horgonyt 
vetettek. —

OLASZORSZÁG. Nápoly város junius lOkén ostrom 
állapotából felszabadittatott. A’ tartományokról azon hiteles
nek állítható hir terjesztetik, miszerint a’ királyi seregek Nun- 
ziante vezérlete alatt Pizzo közelében a’ fölkeltektől megve
rettek , ’s maga a’ vezér is elfogatott. A’ három calabriai 
tartomány, továbbá Basilicat, Bari, Otranto, Capitanata,—  
tehát a’ tizenöt taitományból hét, ’s pedig a’ déliek, Sicilia 
szomszédságában fekvők, teljes lázadásban vágynak, ’s nem 
meszsze hiszik a’ napot, mellyen az emberjog tapodó királyt 
számadásra vonja a’ nép, mellynek felsége ellen a’ legiszo
nyúbb bűnt követte el.

Bolognában azon nápolyi katonák ellen, kikPepe tá
borvezérnek nem engedelmeskedvén viszsza maradlak, ’s a* 
város környékén a’ legundokabb garázdaságokat követik el, 
a’ nép teljes fölkelésben van,’s a’ kötelességeikről megfeled- 
kezetteket fegyvereik letételére akarják kényszeríteni.

A’ velenczeiek Peschiera viszszafoglalása fölött épen 
örömünnepel ültének, midőn a’mindenfelől odasiető menek- 
vőktől az osztrákok győzelmét haliák, ’s Padua, Vicenza, és 
Treviso elfoglalásáról értesültek, valamint arról, ho£y az 
osztrák tábor előhadat már a’ lagúnák közelében porlyáz- 
nak. E’ hírek leverék ugyan a’ hajdani nagy reszpublicának 
üatal sarját, de azért korántsem feledkezett meg arról, hogy 
kezében fegyver van, mellyel együtt szabadságát is elragad
hatják. —

76ik szám. É R T E S Í T Ő .
*J*A’ szabadság és társadalmi rend elméletei.

Irta B e n c z ú r  János. Pesten, Emich Gusztáv tulajdona. Előszó 1—IV. Tartalom : 293 
lap. Nagy 8ad rétben nyom. Beiméinél, ára 1 fit 20 kr. pengő.

Hirdetvény.
Mellyszerint az unghvári álladalmi javak ré

széről közhírré tétetik , hogy folyó észt. julius 
25én (huszonötödikén) Unghvár mezővárosban 
az ottani uradalmi főnökség irodájába tartandó 
nyilványos árverés utján szinte folyó esztendő 
november lső napjától számítandó három egy
mást követő esztendőkre következendő királyi 
javak lesznek kíhaszonbérlendők, u. m.

1) Unghvár városában létező malom, ser
ház és pályinkaház együttvéve

2) ugyanazon mezővárosban a’ guba kalló 
— továbbá

3) a’ czigányóczi korcsma
4) ugyanazon nevű fürdő,
5) a’ pallói,

6) a’ pelróczi,
7) a’ radvánczi,
8) a’ domasinai,
9) a’ lubnyai korcsmák—nemkülönben
10) a’ Nagy-Berezna mezővárosában gya- 

korlandó vásári jog,
11) az ottani malom,
12) a’ szolyai korcsma, és
13) a’vulsinkai korcsma.
Melly haszonvételek kibérlésére az abban 

részt venni kívánók a’ kikiáltandó summának 
százlóli lOed részét teendő bánatpénzzel, és egy 
esztendői haszonbért megütő készpénzbeli,vagy 
más egyéb a’ haszonbér értékével kétszeresen 
elégséges biztosítékkal fölkészülve a’ kitűzött 
napra és helyre ezennel meghivatnak. 2 —3

A’ Magyar nevelési-társaság folyó hó lökén tisztválaszló gyűlést tartott, ered vénye 
szerint; elnök: Ney Ferencz; jegyző: Bogna Károly; könyvtárnok: Hanák János; pénztár
nok: Mészner Józseg; választmányi tagok: Mutscnbacher Alajos, Tavasi Lajos, PeregriniE- 
lek, Halványi János, Yirnan János, Német Endre, Purgstaller József, Németi Imre, Selten-
reich Károly, Ballagj Károly.

P e s t e n ,  junius 27. 1848. B o g m a  Ká r ó l  y , 
társasági jegyző.

I Árverési hirdetvény.
j A’ diósgyőri uradalom részéről közhírré té- 
I telik: miszerint folyó észt. julius 17én (tizenhe

tedikén) a’ miskolczi serház,’s abban gyakorlan- 
J dó bor és sermérés, nemkülönben a’ diósgyőri 
i kissebb korcsmáltatások gyakorlata f. észt. no-

1848.
vember lső napjától számitandó 6 és illetőleg 3 
esztendőre haszonbérbe fog adatni a’ mskolczi 
főtiszti lakban reggeli 9 órakor tartandó árve
résben csupán a’ báoátpénzzel és szükség-esbiz
tosítékkal ellátottak fognak részesülhetni. 

Diósgyőr, junius hó 3án 1848. 2—3
Hirdetvény.

A’ diósgyőri uradalom részéről közhírré té
tetik; hogy Borsodmegyében létező Muka pusz
tán az uradalmi jub akolban 107 darab kos, 232 
darab anyajuh, 57 darab 2 esztendős jerke, és

164 ürü mint finomitott szőrű folyó észt. augus- 
tus 21kén (huszonegyedikén) tartandó árverés 
utján a’többet ígérőnek készpénzért fog eladatni. 

Kelt D i ó s g y ő r ,  május hó 28án 1848.
2—3

2 -  3Pesti£hengernialoni-társaság.
Minthogya’ fölyó észt. junius 25kére kitü— 

tűzött nagygyűlése a’ pesti hengermalom részvé
nyes társaságnak közbejött akadályok n iatt meg 
nem tartathatott, ez okból a’ t. ez. részvényes u-

iv.k f. 1848. julius 9kén délelőtti 10 óra kori a’ 
nemzeti Casinóba megjelenésre kéretnek, melly 
napon t. i. az említett közgyűlés tartatni fog.

Pesten, junius 2őén 1848.
Ä  pesti hengermalom-társaság igazgatósága.

Kir. haszonvételek bérbeadása.
Fejérvár megyében Csurgó helységben, melly 

Fejér városától 1 */2 órányira fekszik, a’ bor ’s pá
linkamérési,úgy mészárlási valamint a’ serfőzési 
és ser mérési jog a’hozzá tartozandókkal folyó

észt. julius l6kán (tizenhatodikán) délelőtti 9 
órakor helyben a’tiszttartói irodában árverés ut
ján akár együtt, akár külön, három esztendőre 
October lsőjétől kezdve haszonbérbe adatik.

3—3

Hirdetvény.
A’ budapesti lánczhidépitő-társaságnak f. 

hó 3l)án tartandó közgyűlésére a’ tíz tíz darab 
lánczhid részvény letétele, mellyrenézve a’ f. hó

• UL WUI|7J Ui 1 VÍV v V» Vb T V.̂  Ul KJ UUU UVOH

lánczhidépitési hivatalban f. hó 29ikeig történ
hetik meg.

P e s t ,  junius 26. 1848.
Az i d e i g l e n e s  v á l a s z t v á n y .  2-3

A’ kiadótulajd.april l8kaibetegeskedéseótaszerkeszti K i r á l y i  Pá l.  —  Nyomatik T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel uri-utcza, 4 5 3 . szám.
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